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Pär Bengtsson

Ordförande
Vice ordförande

Johanna Malmström

Sekreterare

Jakob Nilsson
Valter Lindecrantz

Ekonomiansvarig

Cecilia af Klint Gustafsson

Ordförande trivselutskottet
Ordförande nätvetksutskottet

Övtiga
Erik Lundin

Studentrepresentant ledningsgruppen, Representant

Balkommittén
Representant Psykologförbundets Studentförening i Lund,
Representant Samhdllsvetarkårens valberedningen, Representant

Johanna Malmström

Valter Lindecrantz

Balkommittén
Representant Balkommittén

Jakob Nilsson

Representant Psykologförbundets Studentförening i Lund

ñ,llrende:
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17:18.

-

2. Utseende av iusteringsperson
Styrelsen beslutar

att

utse Jakob Nilsson

till justedngsperson jämte ordförande Erik Lundin.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4.

Adiungeringat

Inga näwarr;nde behöver adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen
punkt 7 "Institutionsstyrelsen infotmerar" stryks då Sanela
Dagordningen fastställs med ändringarî
^tt
Lulic inte kunde närvara på mötet som annars hade hållit i denna punkt. Däteftet beslutar stytelsen

^tt

godkänna dagordningen med gjorda ändringar.

6. Genomgång av föregående ptotokoll
Stytelsen beslutar

a-tt

protokollen 20't8:'t0 samt 201.9:7 föts till handlingarna,

7. Ordförande infotmetar
Erik har för ¡ärvara¡de inget att informera om i rollen som otdfötande.
8. Psykologförbundets Studentförening i Lund informerar
Johannainformerat om vad studentföreningen har pâ gãngjust nu. Nästa vecka påbörjas atbetet med att

sprida den psykosociala enkäten i alla rrröjhga kanaler. Johanna uppmanar att styrelsen $dler i den och
delar den med de vänner som är medlemmar i förbundet, då det i nuläget endast är medlemmar som kan
filla i den. På onsdag näsra vecka är det dags för PTP-dagen för termin 8, 9 och 10. Johanna infotmerar
också om att ansökan till poster i Studeranderådet samt studentrepresentanter i Förbundsrådet är öppen.

9. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Erik informerar om det senaste ledningsgruppsmötet. Det pratades lite, inte så mycket, om
terminsombudsrådet. Efter utlysningen av terminsombud hat det tillkommit engagetade ftàn mànga
terminer, dock inte alla. Vidare pratades det om att Erik och Matin SØolgast ska försöka ordna något
event med forskargrupperna. Det finns just nu sex avdelningat som skulle kunna representeras hos LP
under ett år. Tanken är aLt dethålls tre föteläsningat pet termin och att det är ett fordöpande projekt, alltså
att avdelning ett alltid har sin föteläsning i mars exempelvis. Det diskutetades också om en eventuell
forskningsdag. Dessa event skulle kunna ge lite mer plats åt forskningen på institutionen och bland
srudenterna. Erik nämnde också balen för ledningsgruppen och det kom då upp ett förslag om att göra en
"populäritetstävling" för att fã personal att komma på balen, ddr studenter fàr. rösta fram den från
institutionen de helst vill se på balen. Detta ska i sin tur motivera institutionens personal tìll att komma på
balenär tanken. Specialistutbildningen diskuterades också på mötet och om att inrätta specialistkurser på
institutionen. Nästa vecka är det en studiedag som kommer handla om institutionens framtida budget,

10. Ekonomi
Vi hade förra året ett överskott på 6000 kr. Detta året gör vi i nuläget ett överskott på 17 000 kr, om det
inte kommer spenderas mer pengar undet året . Förhoppningsvis kommer vi göra av med en stor del av de
peîgatn innan verksamhetsåret är slut, i och med attvi är en icke-vinstdrivande forening. Det ser inte
heller bra ut inför kommande àr attit har ett stort överskott, risken är. att de bidrag vi ffu idag då kommer
minska. Styrelsen och utskotten har planer på att spenden peng r. Jakob har minskat utgifterna än mer
genom attbyta bokfödngsprogram. Jakob föreslår aLt ge en buffert till balkommittén så att det finns 10
000 kr på balkontot efter att balen har hållits, förutsatt att det Lundapsykologerna bidrat med är en rimlig
suÍrma. Balkommittén kommer dessutom troligwis gå lite plus själva. Styrelsen beslutar preliminärt

att

11.

bidra med en surnma till balkontot så att bufferten uppkommer
balkommitté.

i 10 000 kr inför nästa

Rapporter från utskotten
11.1 Trivselutskottet
Valter berättar om âtt det första lunchmötet har hållits. "Det gick jävligt bra". Det diskuterades
kring den förra finsittningen. Både personer från termin 1,2,3 och 4 näts¡ande. Det diskuterades
också kring evenemang i vfu och inkop fcir att öka trivseln på programmet. De som dr planerade i
nuläget är en biljardkväll den 27 /3 där LP bjudet på kostnaden av biljardbord. Vidare har man
fundedngar kring en sommatsittning, gtillning i parken och så vidate.
11.2

Jämlikhetsutskottet

My är inte närvarande. Pät, Johanna, Erik ochJakob var på uppstartsmötet och berättar om att det
var bra uppslutning. Det diskuterades vad utskottet ska fokusera på under våren. Fokus kommer
ligga på klasskillnadet. My vill ha olika teman varje termin. Det diskuterades också om att se till så
att kornmittén for jämställdhet, Iikabehandling och mångfald (I{JLÌ\! på institutionen startas upp
igen. Utskottet kommer att ha ett samarbete med FemPsyk. Förslag om att kanske bjuda in
föreläsare från PS19 och från biologiska institutionen framöver.
11.3

Näwerksutskottet

Cecilia berättar om de olika evenemangen som tu pâ gãng.,AJlt rullar på som det ska. Just nu är det
både lunchmöte med röda korset, föreläsningar och seminarium med utbyte av praktikerfarenheter.

Lunch med terminsöverskridande häng som var förra veckan gick bra. Cecilia känner att hon
behöver få in fler engagerade till utskottet. Styrelsen ska hjälpa till att sprida ordet och få in fler
aktiva.

11.4

Utbildningsutskottet

Erik berättar om samarbetet med utbildningsutskottet och forskningsavdelningarna,hanväntat pà
svar frän Martin SØolgast angående detta. Erik ochJens Knutsson harbörjat planera filmkväll, det
blir toligwis i maj. Två psykologer föreslås delta,Jens som KBT-psykolog och en annan psykolog
med PDT-inriktning. Upplägget är attvi tillsammans ser på ett eller två ¿vsnitt av In treatment och
sedan diskuterarvad är det vi ser i serien, vilka terapeutiska strategier används, är det
verklighetstroget, vad är en dynamisk respektive KBT-förståelse av skeendet i terapin etc.
12.

P

r- och informationsansvarig informerar

Julia kunde inte närvan.Julia har haft kontakt med Etik och undrar om någon läser nyhetsbreven och om
det är något vi ska fortsätta med. Styrelsen diskuterar om det finns möjlighet med ett nyhetsbrev på ett
annat sätt. Antingen att skriva ut det och hänga upp $'siskt eller dela det i facebook-gruppen för
psykologprograrnmet. Styrelsen tror inte att det ger så mycket att ge ut ett nyhetsbrev över huvud taget
utân att studenterna har bättre koll på evenemangen på facebook. Är det nägot annatviktigt vi vill säga är
detbala attgöra ett inlägg på facebook. Styrelsen beslutar

att

inte ge ut fler nÈetsbrev.

Johanna föreslår att vi utvecklar en snygg grafisk desþ och en snygg hemsida.Køn vi anställa någon som
fixar dessa två grejer och kanJulia hålla i detta? Hade varit bra om det hade blivit fixat innan sommaren så
att vi kan lägga en del av det överskott vihat pâ atr. ftxa grafisk desþ och hemsida. I grafisk desþ ingår
en affisch-mall, ett typsnitt, nya loggor med bra kvalité och evenemangsbild, och kanske något mer som vi
inte kommer på. Cecilia har kanske en kontakt.
Mötet

pauvs 18:12

Miilet $aXar igen 18.17

13.

Balkommittén informerar

Johanna, Valter och Erik informeÍar om hur arbete går och om vad som är aktuellt just nu. Det rir mest
fokus på underhållning, medaljer och etikettdokument just nu. Kommittén uppmanar styrelsen att komma
på vals- och foxtrotlektionerna. Det finns fortfarande en del platser kvar till balen. Kommittén berättar
vidare om den omröstning som nu pågår om vilka från petsonalen studenterna helst vill se på balen. Jakob
går igenom lite ekonorni kring balen.

14.

Arbetsgruppen för inköp rapporterar

-

Johannaberàttu vad arbetsgtuppen planerar köpa in.

-

Vice-ordfömnde får arbetsuppgiften att ha hand om branding och att köpa in detta som en

fotlöpande gej.

-

föt
møila" med Robet och lokalkommittén om att hänga upp gtejet i skinners och
Pàr
^tt
^ttsvaraLr
p005 och om det möjligen finns någon ljuddämpande iruedning på institutionen vi kan anv'ànda
oss av,

- -:

Grafisk desþ och Skinners pdoriteras. Om något ska sättas logga pà så rir det koppar. Svarta
koppar med vit loggapâ,,. Etik gillar också idén med branding.
Det planeras också inför en kommande shoppingtur till IKEA i Svågerto¡p och afftàrerna där
omkring.

15. Sångboksgruppen rapporterar
Inget arbete än, Erik kan skriva füop en atbetsbeskrivning . Pfu hx tänkt höra med andra lärosäten vad de
har för sånger för att tø inspo fiån dem. Uppsalahat en färdig sångbok. Pär ska sätta füop en arbetsgtupp
16. Slaget om Sambucklan
Det vi vet att fotbollstävlingen kommer

någon gång. Vem ansvarar för. att dra ihop ett fotbollslag?
^tt\ar^
Styrelsen ska höra sig för om någon som kan vara ansvarþ för detta. LISP vill starta ett lag med LP.

17.

Info om Samhällsvetarkårens utlysning av poster

Johanna informerar om vilka poster som utlyses samt var en kan hitta mer info om dem. På samvetet.org
finns all info om vilka poster som firins, vad de innebär och hur m¿n söker. En kan också gå via
evenemanget på facebook. Johanna uppmanar styrelsen till att nominera personer.

18.

Övriga ärenden

- Ett förslag tjll att ha upptaget/ledig-lampor till grupprummen i p-huset.
- Försþ om att planera in stormötet snart. Tas upp på nästa styrelsemöte.
20. Datum och fìkaansvar för nästa styrelsemöte
Nästa möte 4/41d.17.1,5. Valter ansvarar för. fika.

21.

Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 18:56.

Erik

J
Sekreterare

1**E
Jakob Nilsson
Justerare

Ordförande
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