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Protokoll 2020:1 
Plats  Tid 
P019, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund Klockan 16:34-18:40 

 
Närvarande: 
Beslutande ledamöter 

Nathalie Reinholds Ordförande 
Pär Bengtsson (1 - 13a) Vice ordförande 
Hugo Härmark Sekreterare  
Jakob Nilsson Ekonomiansvarig 
Johanna Malmström Ordförande för redaktionen 
Valter Lindecrantz (1 - 13e) Ordförande trivselutskottet 
Daniella Ekström Ordförande jämlikhetsutskottet 
Cecilia af Klint Gustafsson Ordförande nätverksutskottet 
Erik Lundin Ordförande utbildningsutskottet 

 
Övriga (om närvarande) 

Erik Lundin Studentrepresentant ledningsgruppen 
Erik Lundin Studentrepresentant Institutionsstyrelsen 
Erik Lundin Representant Psykologförbundets studentförening i Lund 
 

§ Ärende: 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas kl. 16:34. 
 

2. Utseende av justeringspersoner tillika rösträknare 
Styrelsen beslutar 
att utse Cecilia af Klint Gustafsson till justeringsperson jämte ordförande 
Nathalie Reinholds.  

 
3. Mötets beslutmässighet 

Mötet är beslutsmässigt.  
 

4. Adjungeringar 
Inga närvarande behöver adjungeras. 

 
5. Fastställande av dagordningen 

Därefter beslutar styrelsen 
att  godkänna dagordningen.  

 
6. Fastställande av föregående protokoll 
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Styrelsen beslutar 
att  protokollet 2019:10 förs till handlingarna. 

 
7. Ordförande informerar 

Nathalie informerar  
att samtliga förutom Daniella och Erik ska närvara vid PS-helgen i Stockholm 8-9 

feb. 
att Styrelsen välkomnar nya ledamöter Daniella och Hugo, och uppmanar att titta 

på verksamhetsplanen. 
att Jakob ska ändra kod på skåpet i p005.  
att Johanna ska ändra lösenord på kontot kopplat till Google Drive.  
att Nathalie och Johanna var på möte med KUF, BiL och Socionomsektionen 

som tillsammans ska försöka driva ett projekt som ska erbjuda 
case/workshop-dag med olika företag/föreningar/myndigheter i 
utbildande syfte för dess verksamhet, troligtvis kring veckor 16 eller 17. 
Delegationen från styrelsens kommer bestå av Nathalie, Cecilia och 
eventuellt en ledamot från Nätverksutskottet. Tanken är att workshopen 
ska vara gratis för medlemmarna och bidrag ska sökas från nst.  

att Nathalie har en idé om påskäggsjakt med PR och trivsel. 
 

8. Samhällsvetarkåren informerar 
Ingen närvarande att kommentera. 

 
9. Psykologförbundets studentförening i Lund informerar 

Erik informerar 
att Jakob Reuterdahl och Maja Straht kommer åka till psykologförbundets 

kongress som Lunds delegation respektive något mindre åtagande och att 
man skall vända sig till Jakob vid eventuella ärenden.  

 
10. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar 

Erik informerar  
att Externatet skall diskuteras och lär ta upp större delen av nästkommande möte.  

 
11. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar 

Erik informerar 
att ett möte hölls igår men att han ej kunde närvara. Det skall ha diskuterats kring 

befodringsmöjligheter och faktumet att institutionen har noll (0) kvinnliga 
professorer och att problemet delvis ligger i att man inte kan söka enbart 
efter kvinnliga professorer och att det behövs göras nationellt.  

 
12. Ekonomi 

Jakob N. informerar 
att det “flyter på”.  
att det nya bokföringsprogrammet nu är kopplat till vår bank, Nordea. 
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att ankytningsgruppen efterfrågat ersättning för deras faddertröjor. 
  
Cecilia lämnar 16.57 - 16.58.  
Mötet diskuterar frågan.  
 

Skall fast summa delas ut vart år eller bör pengar istället läggas på själva 
anknytningen? Det tas upp att Medicinska föreningen inte sponsrar 
läkarfaddrarnas dräkter som de har under novischperioden samt att 
overaller inte sponsras av någon LTH-sektion. 

 
Styrelsen  beslutar 
att sponsra anknytningsgruppen med 700 SEK för anknytningströjor.  
 
Johanna och Pär (som Lunds PS20-ambassadörer) informerar 
att de ska ha möte med Jonas Bjärehed på onsdag angående eventuellt bidrag från 

institutionen för resor till PS20-Karlstad. 
att det kanske hade varit lättare att söka bidrag från institutionen som LP   
 
Cecilia poängterar vikten om att samordna oss kring bidragssökande från olika 

föreningar så att vi är enhetliga.  
 

Johanna och Pär efterfrågar spons för kaffe och havredryck för PS20-fika vid 
entrén. 

 
Styrelsen beslutar  
att sponsra PS20 ambassadörerna med kaffe och havredryck. 

 
13. Rapport från utskotten 

 
a. Jämlikhetsutskottet 

Daniella informerar  
att mötet förra veckan bara hade Daniella och My Eriksdotters närvarande. 
att de ska ha ännu ett lunchmöte på måndag.  
 
Pär lämnar 17.16.  
 

b. Nätverksutskottet 
Cecilia informerar 
att hon fått mejl från en Söderberg och kollega som jobbar fram en kurs om social 

och organisatorisk arbetsmiljö med inriktning på personer i arbetslivet. De 
behöver testköra och har vänt sig till LP. De söker te 7 och uppåt under 
HT20 och består av några träffar under en månads tid, 10-15 pers i case 
format.  

att “mycket är på g”.  
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att de planerar ett studiebesök på VR-labbet.  
att bjuda in WeMind för att förklara deras verksamhet.  
att hon fått kontakt med Teddy Winroth, som har en idé om ett mentorsprogram. 

Mötet diskuterar eventuell utformning. Ska mentorer vara 
yrkesverksamma? Fika-mingel? Fråga Hedvig Mannerstråle Paradisi, 
Region Skånes PTP-studierektor?. Är vi pepp? Ja! Frågan om vems ansvar 
om mentorer gör något olämpligt diskuteras.   

att en middagsroulette planeras i mars. 
 

c. Trivselutskottet 
Valter informerar 
att Trivsel haft två möten denna termin, festeriet respektive aktivitetsgruppen. 
att det diskuterats vilka potentiella saker man kan planera denna termin. 
att festeriet lyckats fylla hela finsittningen. 
att en eventuell pysselkväll eller masquerade-pyssel under lunch kan förekomma 

nästa vecka (v. 6).  
att Sångbokssittningen kommer vara den 22:a maj med plats för 70 - 120 pers. 
att policymöte skall hållas om anknytning och städschema. 

 
d. Utbildningsutskottet 

Erik informerar 
att studiecirklar ska dra igång igen nästa vecka eller veckan därefter (v. 6 / 7).  
att Holt-tentan är den 21:a februari (i “öppen-bok”-format) 
att ett Lunchmöte skulle ha hållts denna vecka men att ingen tid fanns.  
att medvetandefilosofi är ett intresseområde för utskottet.  

 
e. Redaktionen 

Johanna informerar 
att worskhops med Daniella kommer att hållas för utskottsordförande om hur 

man gör affischer i GIMP onsdag 19:e, 17 - 19,  i p017.  
att man framöver även ska ha en egen workshop om att göra headers, rollups, 

affisch-mall samt riktlinjer för generell PR. 
att plattformen Slack har blivit aktuell och att Johanna kommer bjuda styrelsen. 
att ett nytt styrelsefoto bokas in fredag lunch..  
 
Mötet bordläggs för paus kl 18.00 och Valter lämnar. 
Mötet återupptas 18.07.  
 

14. Vice ordförande informerar 
Johanna informerar i Pärs ställe 
att  ‘Fika med LP’ genomfördes och gick bra och att man kanske kommer ha 

ytterligare 2 - 3 tillfällen denna termin (“nytt år, nytt jag och nytt medlemskap i 
LP”). 

att vi behöver 200 personer under 26 för bidrag av Sesus. 



Lundapsykologernas styrelse  Sammanträdesdatum 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020-01-29 5 (3) 

att vid första mötet med novischerna nästa termin bör hela styrelsen ta del. 
 

15. PR- och informationsansvarig informerar 
Johanna informerar 
att hon tycker att hennes roll som PR - ansvarig och som PS - ambassadör går in i 

varandra lite och ber om råd för hur mycket plats hon kan låta 
marknadföring från PS ta på LP. 

Mötet enas om att hon kan köra på utan att oroa sig (KBK!). 
16. Övriga ärenden 

Mötet diskuterar  
att en aktivitet för de nya psykologstudenterna behövs hållas! Idéer som 

framkommer är:. tentavåfflor, tentaöl, menti, kahoot, fika. 
Mötet delegerar 

Johanna att skapa evenemang. 
Daniella att skapa en bild och Kahoot till evenemanget. 
Nathalie att boka sal. 
Jakob att fortsätta sköta budget. 
Resterade att gemensamt ansvara över fika. 

att beslut om datum för nästa stormötet behövs göras snarast.  
 

17. Datum och fika-ansvar för nästa styrelsemöte 
Onsdag 25:e kl 17.00 med reservation för ändring. Cecilia dubbas fika-ansvarig. 

 
18. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 18:40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Hugo Härmark Nathalie Reinholds 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
___________________________________ 
Cecilia af Klint Gustafsson 
Justerare  


