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Protokoll 2019:6
Plats
Knut Wicksells väg 4 , Lund

Tid

Klockan 13:15-15:30

Närvarande:
Beslutande ledamöter
Nathalie Reinholds
Pär Bengtsson
Johanna Hansen
Jakob Nilsson
Johanna Malmström
Valter Lindecrantz
My Eriksdotter
Erik Lundin

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Pr- och informationsansvarig
Ordförande trivselutskottet
Ordförande jämlikhetsutskottet
Ordförande utbildningsutskottet

Övriga
Erik Lundin

Studentrepresentant ledningsgruppen, Studentrepresentant
Institutionsstyrelsen, Representant Psykologförbundets
studentförening i Lund
Representant Psykologförbundets studentförening i Lund
Representant Psykologförbundets studentförening i Lund

Jakob Nilsson
Johanna Malmström

§ Ärende:
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 13:12.

2. Utseende av justeringspersoner tillika rösträknare
Styrelsen beslutar
att

utse Johanna Malmström till justeringsperson jämte ordförande Nathalie
Reinholds.

3. Mötets beslutmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4. Adjungeringar
Inga närvarande behöver adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs.
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6. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att

protokollet 2019:5 förs till handlingarna.

7. Ordförande informerar
Nathalie informerar om Tamam, en grupp i Lund som ska ha sommarcafé på Hemgården för
ensamkommande barn, och att de söker volontärer. Nathalie meddelar att ytterligare information
finns på LPs facebooksida. Nathalie informerar att hon har skrivit ett välkomstbrev från
Lundapsykologerna till Termin 1 HT2019. Nathalie ska lägga upp brevet i LPs Facebookgrupp
för kommentarer och feedback från styrelsen. Välkomstbrevet ska sedan skickas till Anita.
Nathalie informerar att hon har gjort en nätverkskarta med syftet att klargöra vilka vi i LP är och
vad vi gör, samt vilka de andra studentföreningarna är. Hon ska träffa Samhällsvetarkåren för att
renskriva kartan. Nathalie informerar vidare att hon har hört av sig till Katarina Hjörneby från
FemPsyk. Katarina vill vara med på LPs välkomstbrev. Vi sa nej till detta eftersom FemPsyk
själva har valt att inte vara en del av LP.

8. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Inget nytt sedan senaste styrelsemötet.

9. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
Inget nytt sedan senaste styrelsemötet.

10. Ekonomi
Jakob informerar att vi måste bestämma oss för vad vi ska lägga pengar på och hur budgeten ska
uppdelas. Jakob meddelar att det finns några lösa trådar efter balen. Erik har inte fått
bankuppgifter från bandet. Johanna M sköter kontakt med bandet och ska prata med Amanda
och Sara från balkommittén som var ansvariga för underhållningen. Fotografen och harpisten har
fått lön men behöver också kontaktas, Johanna M fixar detta.
Jakob vill byta bokföringssystem och bank. Nathalie och Jakob kan undersöka detta under
sommaren då verksamhetsåret tar slut i augusti.
Styrelsen beslutar
att

lämna över ansvaret med att byta bank till Nathalie och Jakob.

11. Rapport från utskotten
a. Jämlikhetsutskottet
My ska planera evenemang under sommaren inför hösten. My föreslår ett evenemang
med de olika utskotten där alla utskott kan presentera sig.

b. Nätverksutskottet
Nathalie berättar i Cecilias ställe att Klimatpsykologerna vill ha LP som
samarbetspartners och vill då ha en liten text som beskriver LPs organisation och vad
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vårt samarbete skulle innebära. Cecilia undrar om vi kan ställa oss bakom ett samarbeta
med dem. Styrelsen diskuterar kring att bli samarbetspartner med Klimatpsykologerna.
Styrelsen beslutar
att

Lundapsykologerna samarbetar med Klimatpsykologerna och att Cecilia
skriver en text om LP.

c. Trivselutskottet
Trivselutskottet har haft sina sista aktiviteter för terminen. Valter berättar om
anledningen till att de ställde in Skrylleutflykten. Trivselutskottet planerar eventuellt att
åka till Skrylle i höst istället. Det är lite osäkert då T1 ska till Skrylle under
novischperioden. En utomhusaktivitet med Trivsel önskas max tre veckor in i
höstterminen.

d. Utbildningsutskottet
Erik vill ha symposier nästa termin och berättar om sina planer inför det. Erik önskar
någon från styrelsen att planera med. Pär erbjuder sig att hjälpa till. Erik vill kontakta
forskargruppen. Erik informerar att han vill starta en studiecirkel för alla
psykologstudenter. Han vill även fråga novischfaddrarna om styrelsen får vara med vid
pluggkvällen inför Holt-tentan.

12. PR- och informationsansvarig informerar
-

-

-

-

-

PR- och informationsansvarig ska vara ansvarig för en PR-grupp som ska komma att kallas för
Redaktionen. Redaktionen ska börja som en intressegrupp under styrelsen och kanske i framtiden
bli ett eget utskott. Enligt stadgarna kan vi inte starta upp ett utskott. Stadgarna ska ses över.
Johanna M får hjälp med LPs hemsida av Daniella Ekström, som kommer att ingå i Redaktionen.
Arbetet med hemsidan ska ske över sommaren men det finns ingen deadline satt på när den ska
vara klar.
Johanna M ska samarbeta med Nathalie kring en broschyr om vad LP är och gör.
Framöver ska alla evenemang ligga under LP snarare än under varje utskott. Detta ska tydliggöras
i våra evennemang på Facebook där de till exempel kan heta “Skrylleutflykt med
Lundapsykologerna”. Ordförande för de olika utskotten signerar med sitt eget namn i
evenemangsbeskrivningen så att medlemmarna vet vem som ansvarar för varje specifikt
evenemang.
Johanna M har ansvar för kommunikationen på sociala medier, om någon skriver till oss på
facebook exempelvis, och delegerar sedan ut till andra styrelsemedlemmar om det är någon
specifik i styrelsen som har ansvar för den berörda frågan som kommunicerats.
Styrelsen diskuterar vem som är ansvarig för medlemsregistret. Johanna M meddelar att detta i
andra föreningar varit sekreterarens uppgift. Jakob meddelar att det varit enklare att
ekonomiansvarig haft det ansvaret. Johanna M uppmanar alla i styrelsen att känna till vår
medlemslänk där nya medlemmar kan skriva upp sig. Hon föreslår också att vi ska bli bättre på
att värva nya medlemmar vid våra evenemang.
Styrelsen beslutar
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starta upp Redaktionen som en intressegrupp tills vidare. Redaktionen
jobbar på uppdrag av styrelsen.

13. Utvärdering av VT19
Styrelsen pratar igenom året som gått, det kommer fram önskemål om att rensa i våra dokument och
förtydliga våra riktlinjer. Dessutom finns frågor kring ekonomi.
Styrelsen beslutar
att

vi ska diskutera budgeten och budgetuppdelning i höst.

14. Planer inför HT19
Under sommaren ska det skrivas en ny verksamhetsplan som ska användas under året. Nästa vår
utvärderar vi den och skapar en verksamhetsberättelse utifrån planen. Styrelsen diskuterar hur vi ska
bygga upp och skriva verksamhetsplaner. Nathalie, Erik, Pär och eventuellt Johanna M vill jobba
med verksamhetsplanen i sommar.

15. Sångboksgruppen informerar
Erik har skrivit en lista på saker som ska vara med i utlysningen för sångbokstävlingen. Pär och
PR-ansvarig Johanna M ska hjälpa till med att skriva utlysningen samt posta den. I samband med
utlysning av tävlingen ska vi även samla folk till arbetsgruppen. I sångboken ska det bland annat
finnas med avsnitt om etikettsregler och föreningens historia.

16. Nätverkskarta
Nathalie informerar igen om att hon har gjort en nätverkskarta med syftet att klargöra vilka vi är och
vad vi gör. Hon ska träffa Samhällsvetarkåren för att renskriva kartan.

17. Hemsida för LP
Johanna M och Daniella jobbar på hemsidan under sommaren. Förhoppningsvis kan den lanseras i
höst.

18. Faddergruppen och önskemål om anknytningströjor
Nathalie har pratat med Lovisa Ramberg, representant för Anknytningen HT19. Lovisa meddelade
att faddrarna HT19 kommer att köpa faddertröjorna även om de inte blir sponsrade av LP. De
kommer endast ha på LP-loggan om LP är med och sponsrar. Tröjorna kostar 1945 kr i nuläget,
exklusive loggan. I nuläget vet vi inte vad det skulle kosta att sponsra LP-loggan till faddrarnas tröjor.
Faddrarna kan betala själva men vill gärna ha bidrag till tröjorna. LP kan inte sponsra tröjor som
faddrarna vill ha för eget bruk. Vi är osäkra på hur tröjorna gynnar novischerna. Styrelsen diskuterar
vilka tröjor faddrarna ska ha på sig under anknytningen. I framtiden ska det vara ännu tydligare att
Anknytningen är en del av LP.
Styrelsen beslutar
att

LP ska subventionera kostnaden för loggan på faddertröjorna HT19, plus 20
kr per fadder, samt avrunda uppåt till närmaste femtiotal.

