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Protokoll 2021:08

Plats Tid
P206, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund Klockan 17:00-18:54

Närvarande:
Beslutande ledamöter

Vendela Lindholm Ordförande
Kristina Martens Vice ordförande
Maja Konforta Sekreterare
Daniella Ekström Pr- och informationsansvarig
Arwin Naderi Ordförande trivselutskottet
Nellie Bernström Ordförande jämlikhetsutskottet
Hugo Härmark Ordförande nätverksutskottet
Daniel Werner Ordförande utbildningsutskottet

§ Ärende:

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17:13.

2. Mötets beslutmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

3. Adjungeringar
Inga närvarande behöver adjungeras.

4. Val av justerare
Styrelsen beslutar

att utse Daniel Werner till justeringsperson jämte ordförande Vendela
Lindholm.

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med ändringen att punkt 4 “Val av rösträknare och justerare” ändras till “Val
av justerare”.
Därefter beslutar styrelsen

att godkänna dagordningen med gjorda ändringar.
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6. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar

att protokollet 2021:07 förs till handlingarna.

7. Fastställande av verksamhetsplan Ht21-Vt22
Daniella har ett ändringsförslag rörande en formulering under punkt 3 “Verka för en förbättrad
arbetsmiljö”. Formuleringen ändras.
Styrelsen beslutar därefter

att fastställa verksamhetsplan för Ht21-Vt22.

8. Ordförande informerar
Överskott från kick-offen
Vendela informerar om att styrelsen behöver besluta om överskott från kick-offen.
Styrelsen beslutar

att fastställa ett överskott för kick-offen.

LP-tröjor till faddrar och styrelsen
Vendela lyfter att det för närvarande enbart finns 2st LP-tröjor. Arwin flaggar även för att vi behöver
“nykter-västar” till faddrarna. Daniella föreslår en efterlysning på Facebook av LP-tröjor som är på
vift. Styrelsen kommer fram till att Hugo, Daniel, Kicki och Daniella får uppdraget att designa nya
LP-tröjor samt köpa in nya “nykter-västar” till faddrarna. Gruppen ska leta efter olika prisförslag och
lägga fram dessa tillsammans med designförslag.

Skapande av karta och film
Vendela har talat med Elinor Schad om att T2 och T3 inte hittar på campus då de inte haft
undervisning där. Styrelsen diskuterar att göra en karta där viktiga platser markeras
så att nya psykologstudenter ska kunna orientera sig på campus. Skapandet av en film kopplat till
detta diskuteras även. Daniella, Kicki och Arwin ska ta tag i detta.

Marknadsföring
Då studenter börjar komma tillbaka till campus lyfter Vendela att det hade varit bra om LP i
samband med detta har afficher vi kan marknadsföra oss med. Daniella kommer sätta ihop en enklare
affisch med syfte att marknadsföra LP.



Lundapsykologernas styrelse Sammanträdesdatum
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-09-21 3 (6)

Komplettander
Arwin och Vendela har varit i kontakt med komplettanderna, vilka skulle behöva en guide till campus
och LP. Kartan och filmen som ovan diskuterats skulle kunna ges till dem. Vendela kommer
skriva ett välkomstbrev till komplettanderna med information.
Vendela föreslår även att LP skulle kunna anordna någon typ av evenemang specifikt för
komplettanderna. Komplettanderna uttryckte att de var intresserade av att få kontakt med det
svenska arbetslivet, något som nätverks- och utbildningsutskottet skulle kunna ordna med.

Mikrovågsugnar och öppnandet av studieplatser
Vendela vill diskutera med Jonas Bjärehed om möjligheten att öppna alla studieplatser den 29/9
eftersom restriktionerna då släpps. Vendela vill även tala med Jonas om att få tillbaka LPs
mikrovågsugnar som institutionen tagit bort från Skinners under pandemin.
Vendela föreslår att vi kontaktar institutionen och börjar driva dessa frågor.

Öppnandet av Skinners
Vendela meddelar att det behövs en inventering av utrustningen i Skinners. Det ska bla. skapas en
lista över vilka saker som ska finnas där.

Evenemang riktat till T2, T3 och T4
Elinor Schad efterfrågar ett evenemang riktat till T2, T3 och T4 eftersom det finns missnöje i dessa
kursgrupper kopplat till att de inte har fått vara på campus. Eventet skulle t.ex kunna vara någon
tävling eller pub-runda. Marknadsföring av eventet diskuteras. Kicki föreslår att man kan engagera
någon person på varje termin som får dra i marknadsföringen. Kicki och Vendela ska tala med
personer från dessa terminer.

9. Vice ordförande informerar
Kicki vill dra igång “Fika med LP” och behöver frivilliga till detta. Kicki kommer skriva ut ett datum
för detta i Facebook-gruppen.

Kicki har fått svar från Mattias Kvist angående LU-korten. Vi får lov att ha 5st. De som ska ha
LU-kort är Daniel, Vendela, Arwin, Nellie och Hugo.

10. Psykologförbundets studentförening i Lund informerar
Vendela har haft kontakt med Stina Udén. Stina kunde inte närvara på mötet men skickade ett
meddelande där hon informerade om SPFS planer. SPFS planerar att ha en föreläsning om
Psykologförbundet och ska under T1s nästa kurs informera om SPFS. SPFS jobbar för närvarande
även med förbättra SPFS kontakter med andra aktiva i arbetslivet samt Malmö stad.
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11. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Erik närvarar ej på mötet.

12. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
Erik närvarar inte på mötet.Vendela har talat med Elinor Schad som meddelar att det behövs
representanter till Terminsrådet. Maja tar på sig att meddela i Facebook-gruppen om detta.

13. Ekonomiansvarig informerar
Erik närvarar inte på mötet. Hugo har fått ett mejl från SESUS. De bjuder in sina medlemsföreningar
till att vara med på någon form av presentation. Hugo undrar om detta är något styrelsen är
intresserade av att göra. Styrelsen kommer fram till att vi inte vill delta.

14. Balkommittén informerar
Kicki informerar om att balen var tänk hållas den 23 oktober, vilket ställdes in i början av sommaren
pga då rådande restriktioner. Restriktionerna har nu tagits bort och balkommittén har valt datumet 18
december för balen.

Kicki lyfter att balkommittén vill ha mer sponsring från LP. Sponsen ska gå till t.ex underhållning
eller organisering.

15. Rapport från utskotten
a. Jämlikhetsutskottet

Nellie har inget att rapportera.

b. Nätverksutskottet
Hugo hör med styrelsen om de har förslag på aktiviteter för Nätverksutskottet. Vendela föreslår att
Hugo kontaktar Anna Pardo som är intresserad av hålla föreläsning på temat resiliens i relation till
“post-covid-livet”. Förslag om att hålla föreläsningar riktade mot komplettanderna lyfts även.

c. Trivselutskottet
Arwin samarbetar för närvarande med T1 för att hålla en tacksittning för faddrarna.
Det planeras även en finsittning. Arwin är i kontakt med Helsingkrona nation och datumen för en
finsittning som nu diskuteras är 5 november eller 12 november.

Arwin lyfter att LPs högtalare inte fungerar riktigt och att detta är en ganska stor utgift.

d. Utbildningsutskottet
Daniel har gett kaffe och mackor till T1 som introduktion till bokcirklarna. Första mötet med
bokcirklarna ska hållas nästa vecka.
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e. Redaktionen
Daniella har börjar producera presentationer på Instagram och ska även börja planera inför
inspelandet av filmen.

16. Verksamhetsberättelsen
Vendela meddelar att det inte finns en verksamhetsberättelse från förra läsåret (Ht20-Vt21).
Verksamhetsberättelsen behövs för att kunna söka bidrag hos Institutionsstyrelsen. Den måste vara
klar 10 oktober, deadline för att söka bidrag hos Institutionsstyrelsen är 15 oktober. Vendela menar
att Sally Storm och Pelle Schumacher, som båda satt i styrelsen under förra verksamhetsåret, kan titta
på detta. Daniel erbjuder sig att hjälpa till med skrivandet.

Styrelsen diskuterar att nuvarande system för verksamhetsberättelsen inte fungerar. Kicki föreslår att
en ändring ska läggas in i stadgarna, något som enbart kan ändras på Stormötet. Styrelsen vill införa i
stadgarna att verksamhetsberättelsen både ska presenteras och fastställas på Stormötet. Styrelsen ska
diskutera detta närmare på nästa möte.

Nellie Bernström lämnar mötet kl.18.26

17. Budgetering av överskott
Styrelsen diskuterar olika förslag om hur överskottet ska budgeteras. Förslag som tas upp är
merchandise, nya högtalare samt LP-tröjor. Eftersom Erik inte närvarar på mötet kommer detta
diskuteras mer ingående nästa möte. Angående sponsringen till balen kommer styrelsen fram till att vi
är intresserade av att sponsra ett live-band. Beloppet för sponsringen kommer också diskuteras på
nästa möte.

Styrelsen diskuterar huruvida LP ska sponsra halvtidssittningar men kommer fram till att detta är
något som varje termin får bekosta själva.

18. Övriga ärenden
Vendela fick ett mejl från Samhällsvetarkårens fullmäktige. Samhällsvetarkåren vill att LP ska
informera och marknadsföra om att det finns möjlighet för studenter att kandidera till fullmäktige.
Daniella tar på sig att marknadsföra detta.

19. Datum för nästa möte och fikaansvar
Datum för nästa möte sätts preliminärt till tisdagen den 19 oktober. Fikaansvarig är Daniel.

20. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18:54.
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___________________________________ ___________________________________
Maja Konforta Vendela Lindholm
Sekreterare Ordförande

___________________________________
Daniel Werner
Justerare


