
i,H3
Lundapsykologernas styrelse
SAMMANTnÄonsPRor oKoLL
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Plats
P017, Hus P, Pamdisgatan 5 P, Lund

Sammanträdesdatum
201.9-02-1.8 1 (4)

Tid
Klockan 17 1.5-1.9.45

Närvarande:
Beslutande ledamöter

Erik Lundin
Pär Bengtsson

Johanna Malmström

Jakob Nilsson
Valter Lindcrantz
My Gustafsson

Ordförande
Vice ordförande
Sektetetare

Ekonomiansvarig
Ordförande trivselutskottet
Ordförande j ämlikhetsutskottet

Övriga
Erik Lundin Studentrepresentant ledningsgruppen samt representant

Balkommittén
Representant Psykologförbundets Studentförening i Lund
samt representant Balkommittén
Representant Psykologförbundets Studentförening i Lund

Johanna Malmström

Jakob Nilsson

S Ärende:

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas H.17:23

2. Utseende av iusteringsperson
Styrelsen beslutar

^tt
utseJakob Nilsson t-ill justeringsperson jämte ordförande Erik Lundin.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4. Adiungeringar
Inga näwarande behöver adjungeras

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med ändringarna att punkt 18. "Datum för nästa fika med LP" samt punkt 19

"LIJ kort" samt punkt 20 "Ovnga punkter" läggs till. Därefter beslutar styrelsen

Ltt godkänna dagordningen med gorda ändringar.

6. Genomgång av föregående protokoll
I och med att protokollet skickades ut sent föt justering skjuts beslut om föregående protokoll upp till
nästa möte.



7. Ordförande informerar
Erik har inget att meddela. Jakob informerar de nya styrelsemedlemmarna om hur manlälr:rnar in kvitton
för LPs räkning.

8. Psykologförbundets Studentförening i Lund informerar
Johanna informerar om att PTP-dagen är i full gång att planeras, den kommer attäga rum den 20e mars.

Vidare utför Studeranderådet en undersökning av den psykosociala hälsan hos psykologstudenter och

kommer att tahjälp av de lokala föreningama för att fà in svat från studenterna. I(anske kan LP hjälpa till
att dela enkäten som kommer någon gång under våren. Styrelsen samtycker. Föreningen i Lund ska också

matknadsföra sig på studeranderådets Instagram inom en snâr framtid.

9. Studentrepresentant i ledningsgruppen informetar
Erik informerâr om att arbetet med terminsombuden kommer 

^tt 
starta igång snart. Den 20e mars är det

utbildningsdag på institutionen där det kommer diskuteras om vad som kommer göras med

budgetövrskottet. Inför detta vill studentrepresentânterna samla in åsikter från terminsombuden for att fà

en bredare bild av vad studenterna tycker i fràgan. Styrelsen diskuterar kort egenterapin och hur den ser ut
pä anðra lärosäten.

10. Ekonomi
Jakob informerar om den nuvarande budgeten och riktat sig fiämst till de nya i styrelsen. Budgeten går

från höstterminen till vårterminen (september till augusti). Eftersom *t vi är en icke-vinstdrivande

förening innebär det att vi helst inte ska gå med vinst och därföt behöver vi göra av med pengâr då vi i
dagsläget ser ut att göra ett överskott på grund av större intäkter och lägre utgifter än föregående år, som

den preliminära budgeten basetas på.

Nþt lrimnar niitet 17:40.

M1 antluter ti// nöîet l7:4/

11. Rapporter från utskotten
11.1 Trivselutskottet
Valter berättar om att han varit på överlämningsmöte med föregående ordförande. De diskuterade

bland annat vad som kan köpas in för att öka trivseln på progtammet. Pär informerar om att det

hade varit kul att âtennföra sångtävlingen under anknytningen, där de nya studentema får skapa

egnalâ.tar under hela anknytningen och den bästa får vara med i sångboken. Johanna informerat om

att så smått bör1a sätta igång de nya faddrarna, hellre för tidigt än för sent. Valter vill börja sitt

arbete som ordförande för trivselutskottet med att ha ett lunchmöte och vidare sätta ihop en

lathund tör hur man planerar sittningar.

11.2 Jämlikhetsutskottet
My presenterar vad hon fundetat pâ att göra med sin post som ny ordförande för
jämlikhetsutskottet. Första steget är att ha ett möte och få folk att komma dit. Evelina och I{atarina

är ett exempel på intresserade personer, i och med att de har velat starta upp FemPsyk. My tycker

att det hade varit kul med en föreläsning, kanske för att diskutera klassfrågor och hur vi kan göta

universitetet mer lättillgängligt. En sociolog eller psykolog som kan prata om detta. Ett annat

förslag är att skicka ut ett formulär om hur studenter upplever sätbehandling och tillgänglighet på

progrâmmet. Vidare funderar My på att inbjuda till ett samarbete med Stolt i Lund, en

HBTQ-rörelse i Lund, eller något ânnat HBTQ-förbund. Erik har kontakter med RFSL-Skåne,

överlämnar kontaktuppgifter till My vid förfrägan. My vill också ha en filmkväll med en passande

film. Förslagsvis på Eden och dtu LP bjuder på popcorn.



11.3 Näwerksutskottet
Cecilia fu inte näwarande.

11.4 Utbildningsutskottet
Posten som utskottets ordförande är vakantsatt.

12. Pr- och informationsansvaÅg informerar
Juha àr inte närvarande.

13. Balkommittén rapporterar
Johanna infotmerar lite kofi om hur arbetet går och vilka postet styrelsemedleÍrnarna har. Vi har fättin
25 000 kr i spons i nuläget. Det enda som skulle stoppâ balen är att intresset fulâryt.

14. Ä,terkoppling av städning av skåp samt inköp
Städningen gick bra. Inget blev stulet eller förstört under inbrottet. Johanna ska starta upp arbetsgruppen

för inköp inom den närmsta tjden. Vi bestämmer om att ha lunchmöten. Valter vlll.vara med i gruppen.

Johanna ska maila Mattias I{vist om nytt Êáste till skåpet så att vi kan låsa det igen.

15. Samarbete med LISP
Erik informetat om att en del av styrelsen var pä en gemensam sittning med andra programföteningar
undet Samhällsvetarkåren. Representanter ftân LISP önskar samarbeta kring att anordn¿ en föreläsning
med tema utbildning och/eller arbetsmarknad och eventuella andra event. Stytelsen diskuterar om hut vi
kan samarbeta och kommer ftam till attha ett samarbete genom nätverks- och trivselutskottet. Ett förclag
kommer upp om att ha en gemensâm sittning där vi ser till att ha med några engelska sittningssånger och
kanske be om sånger från dem inför eventuell sittning samt hålla tal på engelska osv, dvs göra det
tillgängligt för dem. Fokus pâ attha allt på engelska infór eventuella föreläsningar. Bjuda in LISP till ett
möte med balkommittén där de kan komma med input.

16. Kick-off
Erik föreslår kick-off snart. Johanna föreslår biljard och middag. Styrelsen diskuterar passande tid och
föreslår 28/2.Dafim bestäms vidare på Facebook.

17. Sångbok
Erik berättar om att vi under föregående möten diskuterat 

^tt 
sàtt^ ihop en större sångbok. Pär föreslår att

kolla med andra lärosätens för att få inspo från deras sånger. Valter föreslår atthöra med andra

programföreningar för an få inspo från deras sånger. Erik föreslår attvihar en sångskrivartävling som
kulminerar i en sångbok och en sångbokssittning där vi inviger boken. Priset för sångskrivartävlingen är att
få en gtatìs sångbok och att få en gratisbiljett till sångbokssittningen. Resterande sånger i tävlingen tår en

plats i sångboken, om de ärbrz'. Vi vill dels ha klassiska sånger som sjungs pä alla sittningar och dels ha

psykologi-specifika. Erik föreslår att vi hör av oss till termin 10 för att se vilka sånger som blivit
censurerade som vi eventuellt kan ta tillbaka. Pär leder arbetsgruppen med sångboken, My och Valter
sitter med. I sångboken ska det också stå med etikettregler och LPs historìa. Âlternativt frå,ga Antta om
LPs historia. Styrelsen beslutar

ùtt tjllsätta denna arbetsgrupp med Pär i spetsen.

18. Datum för nästa fika med LP
Pär föreslår nästa vecka och bjuder jn andra styrelsemedlenunar att delta och informera om sina utskott
och andra kul gejer.



19. LU-kot
Jakob informerar om att föregående trivselordförande .A.xels utökade access tar slut i och med hans avgång

från styrelsen. My övertar denna i och med att hon troligtvis kommer anvànda den mer än den nuvarande

trivselordföranden. My skickar bild på sitt kort till Pär som fixar access.

20. Övriga ärenden
- Tack-event. Ett event för aktiva i utskotten och medlemmar frän föregående och nuvarande

styrelse. Vi bjuder även in balkommittén. Styrelsen föreslår middag på Tugg 1,4/3H 18.00. Valtet
aîsvataf för attgöra ett event, se hur många som kan komma samt boka bord.

- Jakob har en gammal dator hemma som tillhör föreningen och som behöver lämnas till
åtewinning. Styrelsen beslutar

att Jakob fär mandat att lämna datom till återvinning.

2l.Daturn och fikaansvar för nästa styrelsemöte
Nästa möte 1,1/3H 17.15. My är ansvarig för attFlrr.aftka.

22.Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18:56.

Malmström Erik Lundin
OrdförandeSekreterare

Jakob Nilsson

Justetare


