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Protokoll 2019:10
Plats

Tid

Otto Lindblads väg 14, Lund

Klockan 16:00-18:00

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
Jakob Nilsson
Representant Psykologförbundets studentförening i Lund
Johanna Malmström
Representant Psykologförbundets studentförening i Lund

§ Ärende:
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 16:07.

2. Utseende av justeringspersoner tillika rösträknare
Styrelsen beslutar
att

utse Pär Bengtsson till justeringsperson jämte ordförande Nathalie
Reinholds.

3. Mötets beslutmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4. Adjungeringar
Inga närvarande behöver adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med ändringarna att “Sångboksgruppen rapporterar” läggs till som punkt
16.
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Därefter beslutar styrelsen
att

godkänna dagordningen med gjorda ändringar.

6. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att

protokollet 2019:9 förs till handlingarna.

7. Ordförande informerar
Simon Löw, Arbetsmarknadskoordinator från Samhällsvetarkåren, undrar om vi vill vara med på
ett samarbete med dem. De ska sätta ihop en workshop för studenter inom
beteendevetenskapliga utbildningar med Kriminalvården, Amnesty International eller liknande
organisationer.
Linnea Eng har meddelat att PS kommer med ett erbjudande till alla psykologstudentföreningar
att samlas och träffas. PS tänker att det skulle vara roligt för alla studenter att ha koll på de olika
organisationerna vid de olika lärosätena. Evenemanget kostar 150 kr per person. PS står för
resekostnader och deltagarna får själva fixa boende. Den nuvarande styrelsen tycker det här låter
som en jätterolig idé. Dock är det svårt att besluta hur många av oss som kan åka eftersom vi inte
har nästa termins styrelse färdig. Vi ska svara Linnea att vi har valmöte.

Valter kommer 16.17.
Nathalie undrar hur det ser ut inför stormötet. Johanna Malmström informerar att PR har gjort
en affisch. Alla möteshandlingar till stormötet kommer skickas in på måndag.. Johanna M ska få
dagordningen så hon kan lägga in det i presentationen som hon sedan ska skicka till Nathalie.
Jakob undrar om Arita är informerad om vår röstningsprocedur. Nathalie meddelar att hon är
det.
Styrelsen diskuterar om Psykologförbundets studentförening ska vara med på dagordningen på
stormötet. De kan få en egen punkt som heter “SPF informerar”.
Styrelsen diskuterar vem som har rösträtt och kommer fram till att det står i stadgarna.
Styrelsen diskuterar de föreslagna ändringarna i stadgarna. Den stora förändringen är att LP är en
förening för studenter på psykologprogrammet och det kompletterande programmet är vi nu en
förening för alla elever på Institutionen för Psykologi: psykologprogrammet, kompletterande och
fristående kurser och andra studenter från institutionen som vill vara med. Några i styrelsen
föreslår att vi ska behålla den gamla formuleringen i stadgarna och istället göra ett
policydokument om att andra studenter på institutionen får komma på LPs evenemang. Styrelsen
stryker den föreslagna förändringen om medlemskap. Vi ska rösta igenom stadgeförslaget och
presentera det på stormötet.
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Styrelsen beslutar
att

att lägga stadgeförslagen som propositioner till stormötet.

Söndag den 24/11 är den senaste dagen att skicka in verksamhetsberättelsen till Nathalie.
Styrelsen ska ha en “kick-out” för styrelsemedlemmarna som avgår. Föreslaget datum är den 28
november.

8. Samhällsvetarkåren informerar
Det har varit val till fullmäktige. De ska klubba igenom politisk policyplan. De ska diskutera hur
mycket engelska som ska finnas på kurser som är på svenska.
Johanna M blev vald till fullmäktige men har fått förhinder så hon kan tyvärr inte närvara. Minst
fyra kandidater blev valda från psykologprogrammet.

9. Psykologförbundets studentförening i Lund informerar
De ska lansera en föreläsningsserie om vad man kan jobba med som psykolog. Det ska bjudas in
två psykologer som jobbar med olika saker. De ska få prata i 45 minuter var om sina jobb.

10. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
De hade möte igår där de pratade om kursutvärderingar. Antalet svar på utvärderingarna ökade
under våren.
De hade frågor om LPs verksamhetsberättelse. Erik svarade på det han kunde svara på.

11. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
Institutionsstyrelsen klubbade igenom att vi ska få det bidrag vi ansökte om. De vill dock se mer
samarbete mellan Lundapsykologerna och andra studentföreningar.

12. Ekonomi
Jakob skickade fakturan till Camilla Rapp. Pengarna borde komma in 19 december om vi har tur.
Jakob påminner att vi kan lämna in våra kvitton till honom när vi handlar något åt LP.

13. Rapport från utskotten
a. Jämlikhetsutskottet
My rapporterar att filmvisningen var mysig. De ska ha bakning och klädinsamling där alla
intäkter går till Stadsmissionen.

b. Nätverksutskottet
Cecilia är inte här och hon har inte skickat någonting att informera om.

c. Trivselutskottet
Valter pratade med Emma från Nätverk. Tyvärr var det brist på intresse så det bli ingen
Middagsroulette. Vi tar lärdom av det och skjuter upp det till nästa termin.
Valter har haft flera möten med underutskotten. Han tycker det fungerar bra och att det
är skönt att ses i mindre skala. Styrelsen vill tacka de som var ansvariga för Psychoween.
Festeriet har spikat saker inför Lucia-sittningen den 13 december. Trivsel planerar ett
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Luciatåg. De har börjat planera finsittningen inför nästa termin som förmodligen
kommer bli av den 8 februari. Temat för vt20s anknytning är Maslows behovstrappa.
Styrelsen diskuterar att det är nolltolerans för droger på LPs evenemang. Styrelsen ska
skriva in det i ett policydokument och lägga in det i anknytningspärmen. På så sätt blir
det enklare som enskild person att köra ut personer som är för påverkade på evenemang.
Johanna lämnade 17.18, tillbaka 17.20.
Aktivitetsgruppen har bokat bowlingbanor och ska ha bowling imorgon. Johanna M
tipsar att vi i framtiden ska sätta deadline för att svara om man kommer på ett event.
LP har fått förfrågan från socionomerna om vi vill vara med på brädspelskväll den 9
december på Samvetet. De har fått 300 kr i sponsring från Samhällsvetarkåren till fika.
Anknytningsgruppen har skrivit in mycket nytt i anknytningsdokumentet. De ska lägga
fram ett förslag till styrelsen.

d. Utbildningsutskottet
Erik rapporterar att de har haft tre av fyra studiecirklar och att de har ungefär fem
medlemmar. Erik informerar om ett eventuellt samarbete med Kristian Almquist. Han
ska försöka skicka studenter som har svårt att studera själva till studiecirklarna.

14. Vice ordförande informerar
Imorgon är det fika under lunchen. Styrelsen ska peppa folk för Luciasittning och stormötet. Pär
håller på att ta fram fler förslag till en ny valberedning.

15. PR- och informationsansvarig informerar
Johanna M och Danni har funderat på att pynta toaletterna med Psych-memes. Johanna ska fråga
Anita om detta är okej. Johanna påminner om att det bästa sättet att få folk till våra evenemang är
att bjuda in våra kompisar och att prata om evenemangen i skolan. Vi ska även dela detta i våra
klassgrupper.
Johanna undrar vad sångboksgruppen vill ha hjälp med. De vill ha hjälp med att lägga upp
evenemang.
Johanna informerar att ett nytt månadsschema ska upp i Skinners.
Inköpsgruppen har köpt dörrstoppare och reflexvästar. De har köpt en julgran som vi ska pynta.
Pär ska kolla upp fruktkorg inför nästa termin.

16. Sångboksgruppen rapporterar
De har haft två workshops, fått sångbok till Uppsala och fått in sju låtar. Erik rapporterar att de
har delat upp arbetet i olika faser. Tanken är att dela ut boken i maj och ha en sångbokssittning.
Det ska finnas sånger, ett stycke om LPs historia samt etikett. Jakob ska hjälpa till att hitta
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information om LPs historia. Tävlingen håller på tjll sista januair. Sångboksgruppen ffu i uppdrag
att skriva ett policydokument med förslag på vilka sånger som är okej eller inte.

17. ÔvÅga ärenden
Inga övriga ärenden.

18. Datum och fika-ansvar för nästa styrelsemöte
Nästa möte beslutas om på stomötet.
19. Mötets avslutande
Mötet avslutas H.1.7 :49.
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Nathalie Reinholds

Ordförande
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Justerare
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