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Plats
P005, llus ?, Paradisgatan 5 P, Lund

Tid
Klockan 15:00-17:00

Närvarande:
Beslutande ledamöter

Nathalie Reinholds

Pär Bengtsson

Johanna Hansen

Jakob Nilssott

Johanna Malrnströrn

Valter Lindecanu
My Eriksdotter
BrikLundin

Ordförancle
Vice ordförande
Sekteteø"re

Ekonomiansvarig
Pt- och infonnationsanwarig

O rd fötande ttivseluts kottet

Ordförande jämlikhetsutskottet

Ordforande utbildningsutskottet

Õ*rga

S fuende:

1. Mötets öPPnande
Mötet öPPnas kl. 15:08'

2. Utseende av iusteringspersoner tillika rösträknare

StYrelsen beslutar

utse Pär Bengtsson till iusteringsperson iämte ordförande Nathalie

Reinholds.

3. Mötets beslutmässighet
Mötet är beslutsrnâssigt'

4. Adiungenngat
Inga rràwaLøLnde behöver adiungeras'

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastsrålls'

6. Fastställande av Riregående protokoll

Styrelsen beslutar

Erik Lundin Stucientreptesentant ledningpguPpel Studenrepresentant

Institutionsstytelseq Representant Psykologförbundets

studentförening i Lund

Jakob Nilsso, 
^lep);e;enønt 

psykologforbundets studentförening i Lund

JohannaMalmsttöm R.ir.."rrt"rtpsykotogforbundets studentföreningiLund

^tt
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7. Ordftirande informetar
Nathalie tar upp att styrelsen tidigre tagit bort rnåenderundan' Nathalie informerar att det i ett

policydokument står att mötet ska böria med en måenderunda. Styrelsen diskuterar behov orn

måenderunda.

Styrelsen beslubt

art inte införa en måenderunda. Vi hjälps Ltrttpflta om hur vi mår ändå-

Nathalie hatpntatmed Anita angående utbildningsbevakning. Nathalie informerade Anita att

det är Erik från tenni¡r 5 oeh Ärnelia f¡åtr ternritr 3 sorn ät nred i ledrúngsgruppetr för
psykologpro¡pammet. Nathalie är med på maillistan så hon kan bli adjungerad på mötena. Hon

t orrrme, iOrmodligen inte vara med på mötena eftersom LP främst fokuserar på det studiesociala'

Nathalie påmimrer samtliga i styrelsen att skicka suppleanter nâr vi inte kan närvara under

mötena. Pår föreslår LttvÉieutskott välþr en vice ordförande som kan v¿ra redo attageft

strppleurt pä styrelsemötena.

Nathalie infonnerar att hon har skapat och la¡rserat Google kalendern för LP. I kalenclern ska vi

lägga in LPs styrelsemöten, Fika med LP sâmt âlla evenemang mecl utskotten. Detta ska ske med

sa god framfOrnnmlng som möjligt då det uncledättar för PR. Nathalie planerar att vara delaktig

på cle olika utskottens evenemang.

8. Samhällsvetarkåren informerar
De kommer vata med när vi presenterar oss för termin 1

9. Psykologfrirbundets studentftirening i Lund informerat
Edk itft¡nnetat atL de ska på lnöte i Stc¡ckholm i sept'einber'

10. Studenrepresentant i ledningsgruppen informerar
Erik informerar ¿tt det förstâ mötet är den 11 septembef. Erik ska tâ med sig LPs

verksamhetsplan. Styrelsen diskuterar att littetahrdistorrnät otydlþ Jakob föreslår att det ska

finnas tydliga listor där det står vilka böcker som är obligatoriska'

11. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
De hade kick-off förta veckan. Förstâ möt€t är tisdag den 10 septembet'

12. Ekonomi
jakob irifomrerûr Êtt han har kopieret föËa årets budget raht av. LF konrtner.att speticlera 750 kr

på anknytningptröior till HT19s anknytning. Om vi gör som föregående år får vi cirka 2, 000 lü

över. Jakob undrar hur vi vill pdoritera och spendera pengama. Nathalie föreslår att 1'l ser om ett

utskott behöver mer pengAr, spara dem till slutet av året och se om vi vill använda det till något

roligq ge dem till inköpsgruppen eller ç pengaíia till en Städgrupp som eventuellt ska städa

Skinners.
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Nathalie informerar att vi inte kan få pengar av Folkuniversitetet till en Studiecirkel

eftersom det är ett pågående proiekt utân klârt slut'

Valter inform etàt rtLdet âr svårt att avgöra kost¡rader för Trivselutskottet eftersom det ár svårt

Lttvetzhur mång¿ som dyker upp vid varie evencmang- styrelsen kornmer överens om att det

finns möilighet för trivsel att få pengar från ancl¡a utskott'

Jakob har skrivit en lathund för avtal som ska användas för att betala ut pengff till folk (vilket

stè. u* de inte kan ge oss en fakftra elter kvitto)' Den finns i clriven'

Sryrelsen beslutar

att godkinna budgeten.

lit. Rapport þän utskotten
a. Jämlikhetsutskottet

My har skapat en plan inföt hösten. Fönta mötet är torsclaçn clen 5 september' My har

planerat att ha ett evenemang i månaden'

b Näwerksutskottet
Nathalie infosnerx i cecilias ställe att cl"et är en färeläsnirg på æqs ififöt hösten.

c. Trivselutskottet
Trivsel har haft kontakt med huvudfadclrarna inför anknytninçn' På söndag den 1

septembef är det anknytningsfika för inkommande psykologstudenter' Det finns efi viss

oro över 1,ttelltinkommanãe psykologptudenter inte hat fått information om cle' första

tulsittningen. johanna M rekommenderar att det ska skrivas en tipslista för framtida

faddrar.

Trivselutskottets föfsta möte i höst tu onsdaçn den 4 september. Då ska finsittningerl

suidgruppen och planer infor hösten diskuteras. Trivsel hat bötiat planeta den

ko*"marrde finsittningen som äger rum den 21 september pâ Ostgöta nation'

Den 2 oktober ska LP ha en post-föfsta tenta fik¿. valter vill ha ett möte med Trivsel om

en eventuell biljardkvâll.

Höstens första fika med LP äger rum den 10 september 12'1'5' '

d. Utbildningsutskottet
Nathalie hseiupp utbildningsutskottets mål som Erik har skrivit' Inför hôsten har Erik

planerat Wå symfosier; ett orn evolutionspsykologi och ett om meclvetandefilosofi' Erik

har planer pä Ltt strLttfen studiecirkel och en bokcirkel' Erik har planer på en fihnkviill'

N¿thalie föreslår att vi i styrelsen ska skapa större inttesse för Utbildningsutskottet bland

p sykologs ttrclen ¿triu-
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Pfu påminnet att vi ska pas$a pä att göra rekla¡¡r for satntlþ utskot¿ nät vi hat
evenemang,
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14. Vice ordfürande informerar
Pái infonnerar att Folkuniversitet meddelar att vi inte får bidrag för en Studiecirkel. Första fikan
med LP är på tisdag den 10 september mellan 12.15-15.15. Ptu ochJohanna M ska planera infrir
fil<st db rlet ska fionas rvdlio informe¡ion om I .P ry'h hr¡r shrdeofer k¡n rnocrer¡ sic*'.-.:'1rl._...rè.ófõi:<.¡'i1ðl

15. PR- och informationsansvarig informerar
Johanna M redovisar broschyren som hon och Daniella har gjort för termin l. Styrelsen
diskuterar om Nâtverkskart¿n ska varâ en del av broschyren via en QR kod.

Johanna informerar att hemsídan är uppclaterad men inte pu-oiícerad. \Ã ska aktivt anvânda
Google kalendem sorn kommer finnas på hemsiclan. Vi ska alltid gå viaJohanna M otn vi vill
publicera någontir4¡. Vi ska själva skdva texten ochJohanna M ska godkiinna den. För att s¡rnas

mer och se till att medlemmar ser våra inlägg på Facebook ska LP bli mer aktiva på Instagram.
Under hösten ska varje stytelsemedlem introduceras på Instagram. Johanna M ber varje mecllem i
styrelsefl art skicka in en bild och en kort presentation av sig sfätv som sk¿ upp på lustagram. Det
ska skickas tillJohanna M senast den 6 september.

16. Genomgång & beslut om verksamhetsplanen
Nathalie infotmerar att hon tog bort punkten orn Utbildningsbevakting ur verksamhetsplanen.

Sfr:relccn lpclr¡far

godkånna verksamhetsplanen.

ffi. Öwiga åirenden

Sångboksgtuppen infotmerar att sommarens så.ngskrivartävling inte blev av. Johanna M föreslår
att vi kan ha tâvlingen under en månad och attvi ska informera om tävlingen under fika med LP.
Boken kommet förmodþn tidþst kunna tryckas till vårterminen. J<lhaona M föreslår att
sångbokqgrupp€n ska lägga upp en tidsplan för tävlingen och boken. Johanna H, Pär och trrik ät
med i Sängboksgruppen.

Nathalie undrar om vi ska starta en flytande arbetsgrupp för att slippa t¿ tid av styrelsemöterra.
Nathalie har förslag till en arbetsgrupp som har i uppgift att ta itu med revidering av stadgar

$akob, Nathalie, Pär och Erik) och sttukturering av ddve (|akob, Nathalie, Johanna och Valter).
Policydokumerfteî ilr relatetade till qpecifika positioner i LP. My har huvudansuar för
Jâmnlikhetspolicyn. Johanna M har huvudansvat fót I(ommunikationspolicyn. Jakob har
huvudanwat för Kvittopolicyn och Petsonuppgiftspolicyn. Nathalie och Pàt h¿r huvudansvar for
Miljöpolicyn. Valter har hur,'udansvar fot Städpolicyn av Skinners och Overlämnande av
fadderskap.

Styrelsen beslutar

alla ansvariga ser över policydokumenten och rapporterar
dessa uncler styrelsemötena under hösten.

att

att
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18. Datum och fika-ansvar ftir nästa styrelsemöte
Ndstã möte är måndq 23/9 kl 17:15' Johanna lfansen tu fikaansvadg'

!9. Mätets arr.elutar¡de

Mötet avslutas kl 1ó:43.

J Hansen Nath¿lie
Otclför¿¡de
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