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Närvatande:
Närvaro enligt bilaga N cirvaro lì¡ta 2 0 1 9 -0 5 -2 2

g ti,rende

Vice ordförande Pär Bengtsson hälsar alfa välkomna till mötet.

l. Mötets öppnande
Mötet förklatas öppet klockan 16:18

2. Beslut om mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts två veckor innan utsatt tid, såväl via e-post som med f¿cebookevenemang. Mötet
beslutas ha utlysts enligt stadgarna.

3. Adiungeringat
Ingen behöver adjungeras.

4. Yal av mötesfunktionärer

4.1. Yal av mötesordfötande
Pär Bengtsson utses till mötesordförande.

4.2, Yal av mötesseftceterare

Johanna Malmström utses till mötessek¡eterare.

4.3. Yal av iustetíngsperson tillika rösträknare
Axel van der Have och Linnéa Eng utses tül justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fastställande av dagotdning och töstlängd
Mötet fastställer den föreslagna dagordningen. En närvarolista skickas flrnt som även fungerar som

röstlängd. Röstlängden fastställs ¡11 21.

6. Styrelsens och utskottens verksamhetsberättelset

6.1. Vetksamhet
Erik Lundin går igenom styrelsens verksamhet det gångna halvåret. Styrelsen har tillsatt två

arbetsgrupper, en för inköp och en för sångboken. En del inkop har gjorts, fler kommer göras i
höst. Sångboksgruppen hx startat igång och kommer slutföras i höst. Siegvaldbalen 2019 hölls i
april och blev mycket uppskattad. Styrelsen anordnade tillsammans en föreläsningsvecka under

vecka 2'1. med studentföreläsare från PS19. Stytelsen har dessutom utfotmat och beställt en

medalj för nuvarande och föregående styrelsemedlemmar.

Erik fortsätter berätta om utbildningsutskottet där han suttit som tillförordnad ordfürande.

Utskottet har anordnat en lunchföreläsning och påbörjat arbetet med en fiknkväll och ett

samarbete med forskargrupperna p å institutionen.

Valter Lindecnntzberättar om trivselutskottets verksamhet. Trivselutskottet har haft tre

lunchmöten under vårterminen med bra uppslutning. Aktiviteter som finsittning VT19 och
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biljardkväll på Paradiset har hållits. Grillkväll efter stormötethar plønetats. Ordförande för
utskottet har också hjalp til med anknytningen inför HT19.

My Enksdottert¡erättar om jämlikhetsutskottets verksamhet. Jämlikhetsutskottet h¿r haft tre
möten under vårterminen och har hållit i en filmkväll med efterföljande diskussioner. My ber.ättar

vidare om planerna framöver.

CeciÏa af l{lint Gustafsson bertàttat om nätverksutskottets verksamhet. Näwetksutskottet har

haît fyn officiella möten och det sitter nu fyn akttva medlemmar i utskottet. Utskottet har

anordnat aktiviteter som terminsöverskridande lunchhäng, föreläsningar och samarbeten,

tröreläsningarnahm varit följande: Alexandra Brixemar om sexuella övergtepp dät

vårdstuderande utanför psykologprograrnmet bjöds in för att uppmuntra diskussion mellan

programmen, Ftida Hylander om klimaçsykologi och YOMI þsykologi, yoga & mindfulness),

om att jobba som psykolog på Arbetsförmedlingen samt om praktikerfarenhet. Det första

samarbete har haft projektuppstart, nämligen med Röda l(orset Helsingbotgskretsen. Detta ska

handla om samtalsgrupper för tidigare ensamkommande barn. Det andra samarbetet är med

I{imatpsykologerna, som också haft projektuppstart. Dfu. är tanken att 'illsammans skapa en ny

plattform för att jobba med att bl.a. stötta unga med klimatångest och utbilda olika institutioner
och organisationer i samhället.

6.2. Ekonomi
EkonomiansvangJakob Nilsson går þnom ekonomin för det gångna halvåret.

Lundapsykologerna har fâtt bidrag från Institutionen på 21, 000 kr, vilket är maxbeloppet. Det
årliga bidraget från SESUS har fördubblats och ligger på 10 000 kr. Utgifterna är följande: 3000

kr fasta kostnader, såsom banktjänster, hemsida, bokföringsprogram och

administrationskostnader. 2 500 kr vardera till utskottens aktiviteter. 17 500 i styrelseavgifter
såsom tackgåva till avgående medlemmar, styrelsens kickoff, tackevent för aktiva medlemmar
och anknytningen.

Saan Jøthberg an¡later ti// rzötet 16.48. Röst/tingden jø$erat ti// 22

7. Val av ordinarie stytelseledamöter

7.1. Yal av otdförande
Valberedningen tedogör för Nathalie Relnholds kandidatur och föreslår sedan Nathalie
Reinholds som ordförande på wå terminet. Mötesordförande öppnar för fri nominering. Inga
nya kandidater. Mötet väljet Nathalie Reinholds som ordförande på wå terminer.

7,2. Yal av sekreterare
Valberedningen tedogör för Johanna Hansens kandidarur och föreslår sedan Johanna Hansen
som sekretetate pâ en termin. Mötesordfötanden öppnar för fri nominering. Hugo Hätmatk
k¿ndiderar på plats. En dold töstning genomförs. Mötet väljer J ohanna Flansen som sekrererare
på en termin.

Va lter Lin dura aQ lcin n ar n ö te t I 7. 0 3. Rö A längd e n j u ste ra ¡ ri I I 2 1

7.3, Yal av ekonomiansvatig
Valbetedningen redogör fötJakob Nilssons kandidatur och föreslår sedanJakob Nilsson som
ekonomiansvarigpâ två terrniner. Mötesordförande öppnar upp för fri nominerin g. Inga nya
kandidater. Mötet väljerJakob Nilsson som ekonomiansvarig på två tetminer.
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Stinø Udén lcirunar motet 17.16. Röilàngden.iø$eras till 20.

7.4. Yal av infotmations- och PR-ansvarig
Valbetedningen har inte haft möjlighet att beteda denna post. Mötesordförande öppnat upp för
fri nominering. Johanna Malmström kandiderar på plats till en termin.Inga andra nomineringar.
Mötet väljerJohanna Malmstöm som informations- och PR-ansvarig på en termin.

7.5. Yal av ordförande ftit utbildningsutskottet
Valberedningen redogör för Erik Lundins kandidatur och föreslår sedan Erik Lundin som
ordförande för utbildningsutskottet på wå termrner. Mötesordförande öppnar upp för fri
nominering. Inga nya kandidater. Mötet väljer Edk Lundin som ordförande för
utbildningsutskottet på wå terminer.

Lþ Erikilomr och Aruelia Han¡¡on lànmar nöteî / 7.29. Ro$ltingden ju$erat fi// / I

8. Ptesentation Samhällsvetatkåren vid Lunds universitet
Erik går igenom vilka som blivit valda till institutionsstyrelsen och till ledningsgruppen föt
psykologprograûrmet samt study council för psykologiska institutionen. Vidare informerar Erik om att
posten som Presidial med fakultetsgemensâmma fuàgor är vakantsatt, samt att det fotfarande finns
vakanta studentrepresentantsposter inom psykologiska institutionen. Johanna MaLmström inflikar att det
är lätt och kul att bli aktiv och uppmuntrar tjll detta.

9. Ptesentation Psykologförbundets studentförening i Lund
Sittande ordförande Jakob Reuterdahl och vice ordförande Johanna Malmstöm går igenom föreningens

aktivitet det senaste verksamhetsåret. Presidiet har varit på två studeranderådsmöten i Stockholm. En
PTP-dag har hållits tillsammans med institutionen och studentföreningen har hjälpt till att anordna en

workshop i evidensbaserad psykologisk pmktik t-illsammans med Sveriges I{iniska Psykologers Förening

(SI{PÐ. Vidare har föreningen haft två medlemsfikot dät nya medlemmar har tekrytents. Ordförande och

vice ordförande har också informerat om verksamheten i de ßrä nya terminetna på programmet.

9.1. Yal av ordförande tillika studerandetådsmedlem
Föreningen har inte haft någon valberedning och därför har ingen valberets. Mötet öppnar för
fri nominering. Erik Lundin nomineras till posten. Inga andra nomineringar tillkommer. Mötet
väljer Etik Lundin till ordförande tillika studeranderådsmedlem på rvå terminer.

9,2. Yal av vice ordfötande tillika studerandetådsmedlem
Föreningen har inte haft någon valberedning och därför har ingen valberets. Mötet öppnar för
fri nominering. Maja l{onforta nomineras på plats. Inga andra nomineringar tillkommer. Mötet
väljer Maja I{onforta till vice otdfötande t.illika studeranderådsmedlem pà trä terminer.

L0. Eventuella övtiga ftågot
Inga övriga frågot.

11. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar mötet 1 7,48
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