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Lundapsykologernas styrelse
SAMMANTRÄDE SPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-12-17 1 (4)

Protokoll 2018:10

Plats
P017, Hus I Patadisgatan 5 P, Lund

Nätvarande:
Beslutande ledamöter

Erik Lundin Ordförande
Pär Bengtsson Vice ordförande

Johanna Malmström Sekreterare

Jakob Nilsson Ekonomiansvarig

Julia Denkiewicz Pr- och informationsansvarig
Axel van der Have Ordförande ffivselutskottet
CeciliaafKlintGustafsson Ordförandenätverksutskottet

Övriga

Tid
Klockan 77:75-"19:45

Studentrepresentant ledningsgruppen
Representant Psykologförbundets Studentförening i Lund
Framtida eventuell representant Feministiska
Psykologstudenter i Lund @emPsyk)
Framtida eventuell representant Feministiska
Psykologstudenter i Lund (FemPsyk)

Erik Lundin

JohannaMalmstöm
KataÅna Hjörneby

Evelina Houghton

ñ.lirende:

-

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17.15.

2. Utseende av iusteringsperson
Styrelsen beslutar

att utse Pär Bengtsson till justeringsperson jämte ordförande Erik Lundin,

I 7.1 6 Julia ønländ¿r till rzötet

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässþ.

4. Adiungeringar
5"6¡tl i ga närvarande adj ungeras.

5. Fastställande av dagotdningen
Dagordningen fastställs med änddngarna 

^tt 
punkt 12.3 "Nätverksutkottet rappotterar" flyttas till efter

punkt 6. Alla punkter efter punkt sex flyttas ner ett snäpp. Därefter beslutar styrelsen

att godkänna dagordningen med gorda àn&rngar.



6. Genomgàng av fötegående ptotokoll
Styrelsen beslutar

^tt
protokollet 201.8:9 förs till handlingarna.

7. Näwerksutskottet râpportetar
Cecilia berättar att utskottet är i full gång med att förbereda inför jul-quizet pâ onsdas. De hat också

bötjat förbereda inför vårterminen.

8. FemPsyk/Jämlikhetsutskottet
Katarinaberättar om anledningen till att hon och Evelina är på mötet. De känner att det saknas en

feministisk kraftpä programmeq också i och med att jämlikhetsutskottet under LP inte är ett aktivt utskott
i nuläget. De vill starta upp Feministiska Psykologstudenter (FemPsyk) och har en vision om att knyta
saÍuna universitet med samma typ av feministiska föteningar samt feministiska föreningar mellan olika
program i Lund. Feministiska Arkitektstudenter (FemAtk) och FeministiskaJuriststudenter (FemJur) finns
redan i Lund. De vill se till så att FemPsyk inte blir en konkurrerande förening med LP. Representanterna

för FemPsyk behöver bli fleta innan de kan starta upp. Diskussion kring hur otganisationen inom LP ser

ut och organisationen inom FemPsyk ser ut med sponsorer och medlemsavgift. Framöver när föreningen
startat upp kan LPs syfte med jämlikhetsutskottet eventuellt överföras till FemPsyk, alternattvt att
FemPsyk blir ett utskott i LP. Eventuellt ekonomiskt bidtag samt hur samarbetet kommer se ut kommer
diskutetas seflare. Styrelsen beslutar

LP hj?ilper till vid rekrytering av aktva medlemmar till FemPsyk Lund genom att göra
ett inlägg på LPs facebooksida.

17.48 Euelina och Køtarina länrar mötet.

9. Otdförande infotmetar
Erik informerâr om att valberedningen inte är kontaktad inför stormötet. Alternativt kommer stormötet
behöva flyttas. Pär hjälper till med ansvaret om att höra av sig till valberedningen. Julia ansvarar för att
öppna för nominering via sociala medier.

10. Psykologförbundets Studentförening i Lund informerar
Johanna informetar att det under VI19 troligtvis kommer ske workshops tillsammans med Sveriges

Kliniska Psykologers Förening.

11. Studentrepresentant i ledningsgruppen infotmerar
Maja och Erik hat frlatpà förslaget om terminsombud och skickat in förslaget till Samhállsvetarkåtens
styrelse, som verkar tycka att det ser bra ut. Nästa steg ar attlämna in förslaget till ledningsgruppen för
diskussion. Ttoligwis kommer projektet igång under nästa termin. Det som diskuterades på
ledningsgruppsmötet i onsdags y^r att budgeten f& 2019 är lagd och det kommer finnas ett överskott. Det
kommer diskuteras vidare var pengarna ska gå till. Bland annat kommer studenterna fävan med och
diskutera vilka föreläsningar som man vill ta tillbaka efter de gångna nedskärningarna. Luvit kommer
läggas net och bytas ut till Canvas efter VT20. Studenterna som börjar HT19 kommer troligwis agera
försökspersoner. Våld i nära relationet ska, fiån statligt hãrlJ,,vara en del av psykologprogrammet.
Ledningsgruppen har bestämt att det ska inkluderas mer i undervisningen, kanske också inkludera mäns
våld mot barn och hur barn påvetkas av våld i nära relationer. Vidare planerar Martin att avgå som
studierektor efter VI1 9.

att

18.00 Cecilia lärznar mötet.



18.10-18.22 Pøu¡

12. Ekonomi
Jakob berättar attvihat mycket pengar kvar och går igenom vad pengarnahar gâtttill. Diskussioner kring
vad pengarna kan läggas på sker under punkt 15.

13. Rapporter från urskorten
13.1 Trivselutskottet

Det hölls en sittning i helgen som gick bra.

13.4 Utbildningsutskottet
Erik har inget att informera om.

14. Pt- och informationsansvarig informerar
Julia påminner om att resterande styrelsemedlemmar ska skicka in presentationer till kampanjen på
instagram. Vidare kommetJulia publicera tte inlägg innan jul, etr om art nomineringen till styrelseposter
har öppnat, ett om FemPsyk och etr med en julhälsning fränLP.

15. Inventering och inköp
Förslag på saker att köpa in:

- Medaljer till aktiva i styrelsen
- Bal. Erik ochJohannakoifar upp möjligheterna kring detta.
- Medaljer till balen

- Stål-flaskor med LP-tryck
- Bestick I annat till skinners
- Fler LP-muggar från IKEA
- Desþa P005 (tavla, planta,ljusslinga) Fixa w:n (Johanna ansyarair för attttJlfrâgavaktrnästare

Lars Kindberg)
- Ryggsäckar

- Hoodies
- Kamera
- Keyboard
- LP-sånghäftet som bok (en arbetsgrupp ska tillsättas för detta)
- Tävling med nya sånger till sånghäftet, pris till den som skriver bäst sång

- Chokladmynt med LP-loggan

Påir, Jakoþ Axel, Julia och Johanna skapar en arbetsgrupp för att 
^îsvarz- 

för att ta fram förslag till inköp.
Sryrelsen beslutar

att Johanna och Axel tillsätts som ansvarþa för arbetsgruppen och ska därmed att ta fram
ett dâtum för ett första möte efter julledigheten.

16. Vakantsatta poster
Erik lyfter nomineringar till vakantsatta poster. Styrelsen diskuterar vilka som skulle kunna tillsättas för de

olika posterna. Styrelsemedlemmat uppmanas att nominera till de poster som kommer bli vakantsattaäven
under nästa termin.

17 . Ovnga diskussionspunkter



Tackevent för styrelsen. Förslag om att ha en middag efter stormötet i bö{an på nästa termin föt gamla

och nya styrelsemedlemmar.

18. Datum och fïkaansvar för nästa stytelsemöte
Beslut om nytt möte sker på facebook. Erik ansvarar för ftka.

19. Mötets avslutânde
Mötet avslutas þJ. 79.34.

Erik Lundin
Otdförande

Pär Bengtsson

Justerare


