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Ρ017, Hus P, Paradisgatan 5 p Lund Klockan 17:15-18:30

Närvarande:
Beslutande ledamöter

Sally Storm

Isabella Trope
Jakob Nilsson
Daniella EksttOm
Vakant
Aline Lind
Erik Lundin

Ordförande

Sekreterare

Ekonomiansvarig
Pr- och informationsansvarig
Ordförande jämlikhetsutskottet
Ordförande nä^erksutskottet

Ordförande utbildningsutskottet

Övriga (om närvarande)
Erik Lundin Smdentrepresentant ledningsgmppen. Studentrepresentant

Insriutrionsstyrelsen
Ställeföreträdande för ttivselutskottetPelle Schumacher

:Arende؟

1. Mötets öppnande
MOtet Oppnas kl 17:21

2. Utseende av justeringspersoner tillika rösträknare
Styrelsen beslutar

utse Erili Lundin till Ịusteringspersonاämte ordförande Saliv Storm.att

3. MOtets beslutmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4. Adjungeringar
Pelle Schumacher adjungeras in i mötet med narvaro-, ؛mrande- och yrkanderätt.

5. Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar

godkänna dagordningen.att

6. Fastställande av föregående protokoll
Snrelsen beslutar

2020:7 protokollet fors till handlingarna.att
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7. Fastställande av verksamhetsplan ht20-vt21
Styrelsen beslutar att verksamhetsplanen för 2020 fastställs.
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8. OrdfOrande informerar
SaUy informerar от att damm är satt för höstterminens stormöte, den 17 december och att

diskussion har förts med Anita angående bokning av lokal. Anita har via mailkonversation med
Saliv meddelat att salar för stormöte kan bokas, men att vi senast måste lämna bokad sal kl 18^00.

Sally frågar om hur styrelsen ställer sig till att ha stormötet på plats eller via zoom. Styrelsen
instämmer med ordförande om att stormötet bör hảUas på zoom om vl inte kan fä tillgäng dll
lokal där vi e! behöver lämna efter kl 18:00. Daniella fOreslâr att sociidhögskolans lokaler kan
ett alternativ till stormötet. Sally ska maila och höra med socialhögskolan om detta är möjligt.
Om styrelsen inte kan hitta en lokal som är tillgänglig efter kl 18 kommer mötet att hållas via
zoom, som föregående stormöte.

٠ Vidare informerar Sally om infoträff med Tel, som ska hallas någon gäng under
höstterminen, damm har ej bestämts. Sally ber att styrelsemedlemmar som är
intresserade av att vara delaktiga anmäler sitt intresse till henne innan damm har faställts.

vara

9. Samhähsvetafkåfen informerar
Erili har inget att informera om i nuläget men fOreslâr för ordförande att bإuda in en av
Samhaisvetarkảrens fttUtidsanställda till ett framtida mOte för inblick i kårens arbete. Sally ska
kolla på detta och skicka ut en kallelse till nästakommande möte.

10. Psykologförbundets studentförening i Lund informerar
Erik informerar om att Studeranderådet hailit ett nationellt stormöte där lokalförbunden

närvarat, men har inget övrigt att informera om.FOreslâr att Sally bör skicka kallelser till deras
sttrdentrepresentanter för mötena.

11. Studentrepresentant i ledningsgruppen inlormerar
Erili informerar om ledningsgruppens senaste möte som hölls den 16 september, pa mötet

diskuterades bl.a. interna samordningsfrågor rörande lärarlagen pa falmlteten, hur man ska

rapportera timmar för externa lärare samt inspelning av مث" Tidigare varit

Otydliga direktiv om det varit tillåtet att spela in föreläsningar eller inte. ledningsgruppens

ståndpunkt är att inspelningar av föreläsningar, video- så väl som " -  ه ’ - ب är

totalfOrbjudet. Information om detta har gått ut till lärarlagen samt till smdenterna vid fakulteten

genom ett mailutskick från Jonas Bjärrehed, studierektor vid fakulteten. Styrelsen dislmterar

metydigheten i mallets innehåll och utformrring, där de flesta i styrelsen inte uppfatot utskicket

som direkt gällande rörande inspelning av föreläsningar, utan mer som ett förslag och
pảtrycknirrg.

12. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
Erik informerar att insmtitionsstyrelen har valt ny prefekt och vice prefekt, som blev Sofla ButJie

och Martin Wolgast. Vidare informerar Erik att insmtionsstyrelsen har pa senaste mötet pratat om
ftamtida byggplaner, rörande renovering av M och  o huset och byggandet av det samhälls-

vetenskapliga centrumet på Paradiset. Ombyggnationen innebär attinstimtionens klinik, som

ligger i O-huset i nuläget, ,kan komma att behöva flyttas två gånger, vilket instimrionen är negativt
inställd till. Byggfrågan har diskuterats i ett flertal ár där de flesta alternativa lösningar till flytt av

Idiniken inte bemöts med någon större popularitet Arendet diskuteras fortfarande och inga beslut
har fattats.
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Yttediggare har en central lokalboknUigskomnUttée tillsatts för att monitorera och

hjälpa till med Bokning samt öka nyttjandegraden av lokalerna. I nuläget används

lokalerna på fakulteten inte så mycket som de hade kunnat, där majoriteten av dem

används till mindre än 50 ٠/٠ av stil kapacitet. Anledningen till varför lokalerna användas

så pass ti te är för att de flesta av föreläsningar läggs mellan samma tidspann på dagen,

9-12 eller 13-15 och inte pä övriga arbetstimmar, som sträcker sig mellan 8-17.

Faulteten tycker detta är ett problem och i genom lokalbokningsgruppen öka

nyttjandegraden.
٠  På mötet så har även ersättning för handledare på fekulteten diskuterats, där det

länge förts en diskussion kring höjandet av ersättning för samtliga handledare då

det varit problem med att rekri^tera handledare pga av

andra fakulteter på campus, så som socialhögskolan har haft en högre ersättning.

På mötet bestämdes att en höjning av ersättning för samttiga handledare på

fakulteten skuUe höjas från faktorindelning 2.5 till 3.
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13. Ekonomi
i nuläget. Sally har kikat pả styrelsens hOstbudget, och sett attJakob har inget att informera om

bl.a. budget for faddertröjorna ftnns kvar, ttots att det inte utnyttjats av faddrarna under höstens
novischperiod, och undrar om det finns utrymme för omkorrigering eller Overskridning av

budget. Sally informerar om att det varit incidenter under höstterminen där styrelsen gått utOver
budget, fOr bl.a. fika för Tel och styrelsemöte. Jakob menar att mindre Overskridningar
budget Inte är något stOrre problem, då föreningen har god ekonomi tillföljd av covid-19
anpassningar och inställda event.

٠  Budget kring balkommittéen diskuteras kortfattat, där Jakob fastställer att det är
balkommltténs ekonomiansvarige, Erik, som ansvarar för kommittéens budget. I nuläget,
saknar balkommittéen budget och medel, då sponsorer ännu ej inkommit och Erik
föreslår att ett bidrag sita ges till konunittén fOr tìckntiig av fikakostoader. Frågan

diskuteras dare imder punkt 17.

14. Rapport ٥ån utskotten
a. Nätverksutskottet

Aline informerar om att hon har haft matikontakt med ett flertal olika föreläsare, där bl.a.

läkare utan gränser har kontaktats och en Evelina Wire har anmält intresse för att föreläsa

om hur det är att jobba i fält. Inget dattjm eller lokal har bokats. Aline har även haft kontakt

med Frida Hylander, klimatpsykolog, som ska återkomma senare i veckan om inplanering av

datum för föreläsning. En dialog har även fOrts med Viola Argus kring en föreläsning om

dynamisk korttldsterapi.'

٠  Per Jonssons föreläsning har bokats, där han ska hålla en kvätisfOreläsiting den
20 oktober med titeln “När är ensamhet bra och när är ensamhet dåligt".

Styrelsen noterar att föreläsarens namn har felstavats i föregående protokoll.

٠  Föreläsning som en smdent vid programmet ansvarar för, Daniel Werner, har i

det^j diskuterats där boltning av lokal har godkänts av Anita. Inget damm eller
föreläsare har dock bestämts.
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ฯ؛ b. Redaktionen
Danielia informerar от att inte sả mycket har hänt sen senaste mötet.

Instagrampresentationer har får.täUts av styrelsen och börjat läggas ut, svar saknas
txk Pär men Daniella ska skicka en påminnelse. Headers till facebookevenemang har
skapats och Daniella utttycker en svårighet med att rekty^era nya medlemar till
utskottet tillföljd av rådande omständigheter. Sally foreslâr att Daniella kim försöka
rekrytera medlemmar på infomOtet med Tel.
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C. Trivselutskottet

Finsitringen har bokats och ska hallas den 28 november på Lunds Nation. Sittningen har
lagts ut som evenemang på facebook med sttax under 80 nmälningar. Erik undrar om
detta inte strider mot SO-persongränsen för folksamlingar, där Sally informerar
sittningar hite behöver förhålla sig till den gränsen da sittningar räknas som slutoa sällskap.
Sittningen kommet inte ha ett efterslapp men kommer vara sittande klubb efter att
sittningen är slut, där alkohol och musili kommet finnas tillgänghgt. För att undvfita
avhopp, sả kunde medlemmarna anmäla om bordplacering med visst sällskap
avgörande fOr närvaro pa sittningen eller inte.

٠  Utskottet höll i en quizkväll förra tisdagen i sociidhOgskolans lokaler, var på ett
tjugotal personer var närvarande. Upplevdes som ett lycltat event, och finns ett
intresse för att halla några till quizkvällar. Eventet är lättanpassat, följer covid-19
restriktionerna och verkar vara uppskattat av smdenterna pa fakulteten.

٠  Fråga lyfts om sảngboken kommer kunna vara tülgängüg för finsittningen varpa
resterande styrelse

om att

var

sångboken kommer invigas med en
sångbokssittning och kommer därmed inte att vara tillgänglig till höstens
tinsittingen.

svarar att

d. Utbildningsutskottet
Erik informerar om att en av de tre planerade föreläsningarna med fOre detta stodenter vid
fakulteten som föreläsare har hailts, med temat “KBT, kontrollerat drickande vid ^kohol
beroende, och vägen dit. Jonas har ännu inte informerat om när de tvả resterande fOre-

läsningarna kcjmmer att hIs. Varje föreläsning kommer beröra ohka teman.

15. Vice ordförande informerar

Pär ej närvarande, inget att informera.

16. Sangboksansvarig informerar
Pär  اج närvarande, inget att informera.

17. Balkommittén, beslut om vice ordförande
Styrelsen beslutar att Johanna Malmström väljs till vice ordförande för balkommittéen. och

beslutar även att balkommittén ska få 300 kr i bidrag ftån styrelsen avseende fikakostnader.
Onskar balkommittéen att fa mer i bidrag får de komma med en formell ansökan. Styrelsen
undrar om hur balkommittéens arbete och planering ser ut. Erik föreslår att SaUy ska be Nathalie
om en sliriftlig rapport kirng balkommittéens arbete infor " möte.

٠ Erik informerar om att inga större händelser har skett eller kommer att ske under

höstterminen mer än teambuildning och boknlng av lokal och fastställande av datum.
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18. HOstens stormOte

Sally undrar hur vi gör med planeringen inför stormötet, hur vi ska dela upp
uppgifter rörande mötet samt när planering ska påbörjas. Erik informerar om att
det är ordförande som ansvarar för bokning av lokal/ skapandet av zoom ink.
Nu när damm, 17 december, har fastställts så ska möjligheterna till att boka lokal

via socialhögskolan undersökas samt ska valberedningen sammankallas. Sally
ansvarar för att sammankallelse till ordförande för valberedningen sliickas.

O0د٦

19. Ovriga ärende
Erik har en amärkningar angående kahelsen till dagens möte, där datum och rid är fel. Sally
bekräftar och ska ta med sig kritiken till skapandet av nästa kallelse.

20. Datum och fikaansvar för nästa möte

Styrelsen beslutar prehminärt om att halla näsdiommande styrelsemöte under V 45, mellan
datumen 3,4 eller 5 november. Styrelsen beslutar även att Pär blir ftkaansvarig. Fastställandet av

dattim sker genom omrOstoing pa styrelsen facebooksida.

21. MOtets avslutande
Mötet avslutas kl 18:33.

Í
Sally Storrii
Ordförande

Isabella Trope
Sekreterare

Erik Lundin

Justerare


