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Plats
Zoom

Tid
Иоскап 17:30-19:00

Närvarande:
Beslutande ledamöter

Sally Storm
Pelle Schumacher

Isabella Trope
Erik Lundin
Aline Lind
loistina Martens
Daniella Ekström

Nellie Bernström

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare

Ekonomiansvarig
Ordförande Nä^erksutskottet
Ordförande Trivselutskottet

Pr- och informarionsansvarig
Ordförande Jämhkhetsutskottet

Ovriga (om närvarande)
Erik Lundin Smdentrepresentant ledningsgruppen. Studentrepresentant

Institutionsstyrelsen

Amdp-

1. Mötets öppnande
MOtet öppnas Id 17:32

2. Utseende av justeringspetsoner tillika rösträknare
Styrelsen beslutar

utse Erik Lundin till Justeringsperson jämte ordförande Sally Storm.att

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4. Adjungeringar
Inga närvarande behöver adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar

godkänna dagordningen med ändring att lägga till punkt 14.att

6. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar

2021:01 protokollet fOrs till handlingarna med ändringar inskickade av Daniella.att
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7. Ordförande informerar

Sally informerar от möte med Tel:orna tillsammans med SPFS som ska hållas
torsdagen 4/3. Sally uppmntrar Ovriga styrelsemedlemmar att medverka. MOtet
med Tel kommer innehålla en kort presentation rörande de två LP och SPFS

och ett tillhörande quiz.
٠  Sally informerar även om kommande event som styrelsen blivit

inbjudna till, Såsaorden- och Samhällsvetarbalen. Samtliga baler
kommer att hallas via zoom. Vid intresse ska medlemmar av styrelsen

аптУа detta till Sally senast 20/2.

٠  civrigt diskuterar styrelsen hur de ställer sig till publicering av inlägg
rörande Samhällsvetarkårens arbete, event och enkäter i

Psykologprogrammets facebookgrupp och pa vilket sätt det ska skötas.
๐  Styrelsen kommer slutligen fram till att ge Samhailsvetarkârens

konto tillgång till gruppen där de sjava kan lägga ut inlägg

rörande kåren och dess arbete i facebookgruppen. Det ttiktiga

är att karen vid inträde i gruppen blir informerade om

föreningens policys och stadgar.

٠ Vidare diskuterar styrelsen hur utomstảende medlemmar i
Psykologprogrammets facebook^upp ska hanteras. Enligt Erik och
Daniel finns det i nuläget dubbelt sả många medlemmar som

smderande på insrimtionen. Erik och Daniella foreslår att ut-
examinerade sttidenter och icke-stttderande vid instittJtionen ska tas
bort.

و0٦٠

o Styrelsen föreslår att Daniella ska publicera en enkät i
facebookgruppen rörande studenternas ställningstagande till att
ha br utexaminerade studenter i gruppen innan ett beslut
fattas. Dock, ska icke-studerande vid instittrtionen tas bort.

٠  Planeringen inför vårens stormöte har pảbôrỊats. Sally kommer på
styrelsens faccbooksida publicera förslag på vecka och datum. Sally
påminner även avgående styrelsemedlemmar att börja leta efter
nomineringar och skriva i verksamhetsberättelsen.

8. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Erik informerar om att det kommer att hallas ett terminsråd torsdag nästa vecka, uppmanar

samtliga i styrelsen att nominera representanter  i deras kursgrupp och skicka ut Info om detta 1
respektive Utrsgrupp.

9. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
Erik har inget nytt att informera.

10. Ekonomi
Erik har inte lyckats fa tillgång till föreningens banktjänster, och vantar i nuläget på ett brev från
banken om mer !formation. Utöver det uppmanar Erik övriga styrelsemedlemmar att inkomma

med kvitttjn vid ersättning för kostnader rörande föreningsarbetet samt meddela om detta ti ll
Erili sả han vet när han ska ta sig in till institutionen för hämtning av kvitton.

11. Rapport ừàũ utskotten
a. Jämlikhetsutskottet

Utskottet har haft sitt första möte med totalt tre närvarande. På mötet diskuterades bl.a.

arvode frâgan som togs upp pa föregående styrelsemöte. Utskottet beslutade då att en
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diskussion med föreläsaren ska först hallas innan utskottet tar ett beslut kring

О0د٦ rksutskottet

Aline har inget nytt att rapportera.

C. Redaktionen
Daniella informerar om att instagram presentationer pa de nya styrelsemedlemmarna ska läggas
upp under nästkommande vecka och en enkät från Samhällsvetarkåren rörande ttillca frågor de
vill att kåren ska ta upp och folmsera på i sitt arbete. Redaktionen har utöver detta hjälpt
trivselutskottet med en header.

d. Trivselutskottet
liristina informerar om utskottets senaste lunchmöte där covid-19 anpassade aktiriteter
diskuterades. Utskottet tänker under de rådande restriktionerna fOrsOka planera utomhus samt
virmella aktiriteter framöver.

٠ Kristina rapporterar även om lảgt engagemang i utskottet hos de lägre terminerna Tel
och Te2). De inplanerade evenemangen och föreningens sociala medier aktiritet ses i
nuläget som en möjlig lösning till att öka engagemanget.

٠  Ifyllning av enkät rörande anknytningsperioden diskuteras, där totalt 7 har svarat.
Överlag var personerna i enkäten positivt: inställda till anknyningsperioden men
papelcade några brister i genomförandet av aktiriteterna. För många upplevdes
anknytningen ibland som oorganiserad och en viss sttess uttrycktes i enkäten kring att
delta på evenemang Den sociala kontakten på rissa evenemang upplevdes även som
stelt. Men överlag hade anknytningen uppskattats av Tel:orna.

● Ovrigt lyfter Sally fram ett förslag att skicka ut en enkät till nuvarande Tel :or rörande
intresset för att bli uppringd i samband med antagningsbeskedet till programmet. Iricki
föreslår även att styrelsen, vid anml intresse, ska ringa upp nuvarande Tel:or, trots att
de gått på programmet i några månader. Enkäten är tnkt att skickas ut i samband med
träffen tillsammans med SPFS 4/3.

12. Vice ordförande informerar
Pelle informerar om att LU-kort accessen är fixad och att vaktmästaren har hört av sig gällande
slcåp och lås i Ρ005. Enligt mallet ska skåp och lảs vara ätyärdat. Erili ska under nästkommande
vecka kontrollera om låset firngerar i nuvarande skick, om inte ska Pelle återigen ta kontakt med
vaktmästaren.

٠ Vidare i mallet lägger vaktmästaren fram ett förslag om att sätta ett kortlảs till Ρ005 där
enbart styrelsen och ett par uivalda engagerade ska få tillgảng till rummet. Styrelsen
tycker att detta förslag exkluderar övriga smdenter att använda Ρ005 som ett studierum
när fakulteten väl öppnar igen. Kicki lyfter fram att ett kortlås hade varit bra men där

samtliga smdenter vid fakulteten kan få tillgång till det genom sina LU-kort. Ovriga i
styrelsen instämmer och Pelle ska därmed lägga fram förslaget till vaktmästaren.

٠  Slutligen informerar Pelle om att han har blivit kontaktad av ett UF-fOretag frän
Procivitas i MalmO där han genom företagets instagram ska informera om och
marlmadsfOra psykologprogrammet. Sally föreslår att Pelle lean använda sig av material
ftån styrelsens PS-take over material. Pelle kommer i sin take-over att sliriva utifrån sig
sjaiv men informera om styrelsen och hans arbete där. Takeovern är 9/3.
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13. Balkommittén informerar

Erik informerar от att en hemsida for ى ' " ' haikr pả att skapas och
baلkommittén kan använda sig av styrelsens one.com, för att driva hemsidan under
de tre månader den kommer att vara i drift. Utgifterna för användandet av

one.com kommer att täckas av kommitténs udäggsbudget som fastställdes pa
föregående styrelsemöte.

٠ Daniella kollar vidare och ser att det finns en grarisversion som
kommittén kan utnyttja via styrelsens one.com. Erik och övriga i
styrelsen tycker detta låter som en bra lösning och föreslår att styrelsen
ska ge balkommittén tillgång till one.com.

٠  Styrelsen beslutar

و0٦0

ge kommittén tillgång till one.com.att

14. Instagram PS-takeover
Styrelsen dislmterar hur deras instagrant PS-takeover ska skötas och vilka i styrelsen som ska
vara involverade. Inläggens innehall ska vara klara och inlagda i styrelsens gemensamma
mapp på Google-Drive veclia 8. Vilka områden respektive styrelsemedlem kommer att
ansvara för ska bestämmas senare i veckan i styrelsen facebookgrupp.

14. Datum och fikaansvar för nästa mOte
10/3 17:00.

15. MOtets avslutande
Mötet avslutas kl 19:10

لع
Sally Storm
Ordförande

Isabella Trope
Sekreterare

/

ة
Erik Lundin

lusterare


