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Protokoll 2021:03
Plats

Tid

Zoom

Klockan 17:00-19:00

Närvarande:
Beslutande ledamöter
Sally Storm
Pelle Schumacher
Isabella Tropé
Aline Lind
Daniella Ekström
Nellie Bernström

Ordförande, kommer in 17:18 under punkt 12
Vice ordförande
Sekreterare
Ordförande Nätverksutskottet
Pr- och informationsansvarig
Ordförande Jämlikhetsutskottet

Övriga (om närvarande)

§ Ärende:
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl 17:01

2. Utseende av justeringspersoner tillika rösträknare
Styrelsen beslutar
att

utse Pelle Schumacher till justeringsperson jämte ordförande Sally Storm.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4. Adjungeringar
Inga närvarande behöver adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar
att

godkänna dagordningen med ändring att ta bort punkt 7, 8 och 10.

6. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att

2021:02 protokollet förs till handlingarna med ändringar inskickade av Daniella.

9. Ekonomi
Pelle informerar om att Erik har haft svårigheter med att bli föreningens nya firmatecknare hos
banken. Sally ska under veckan ringa och ta kontakt med banken angående detta.
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11. Rapport från utskotten
a. Jämlikhetsutskottet
Nellie informerar om att hon har pratat med de inbokade föreläsarna för
HBTQIA+ -föreläsningen angående arvode. De båda föreläsarna har gått med
på 1000 kr arvode om föreläsningen enbart hålls för medlemmar i
Lundapsykologerna. Tanken var från början att föreläsningen skulle hållas öppen
för samtliga psykologprogram i Sverige. Nellie ska fråga i den stora delade
psykologgruppen för samtliga psykologstudenter i Sverige för att se 1) om det
finns intresse att delta på föreläsningen och 2) om de hade kunnat tänkas stötta
ekonomiskt med arvode. Föreläsningen är planerad att hållas i maj månad, innan
stormötet.

b. Nätverksutskottet
Aline har inget nytt att rapportera.

c. Redaktionen
Daniella har skapat en header till Trivselutskottet samt lagt ut en frågeenkät i facebookgruppen
för psykologstudenter i Lund rörande borttagandet av medlemmar som inte studerar på
psykologprogrammet vid Lunds universitet. I enlighet med enkätsvar utskickad i psykologprogrammet i Lunds gemensamma facebookgrupp beslutar styrelsen att ta bort de medlemmar
som inte studerar på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Daniella åtar sig att ta bort
dessa medlemmar från gruppen baserat på resultatet. Facebookgruppen för Praktikplatser ska
hållas fortsatt öppen för samtliga medlemmar i gruppen.
● Sally undrar om det finns en facebookgrupp för samtliga studenter vid institutionen,
vilket det i nuläget inte finns. Styrelsen föreslår att en ny grupp ska skapas för samtliga
studenter vid institutionen och att ett mail ska skickas till Anita angående detta. Daniella
åtar sig att ta kontakt med Anita

d. Trivselutskottet
Pelle informerar, då Kristina ej är närvarande. Trivselutskottet har planerat ett digitalt
evenemang “AW med LP” som kommer innehålla quiz, lekar och spel via zoom. Utöver det har
Pelle inget annat att rapportera.

12. Vice ordförande informerar
Pelle informerar om diskussionen med vaktmästaren rörande kortlås. Vaktmästaren avslog
styrelsens tidigare förslag rörande kortlåset, där samtliga studenter vid institutionen skulle få
tillgång till P005 genom sina LU-kort. Anledningen till detta är för att vaktmästaren måste
manuellt lägga in de som ska få tillgång till rummet. Styrelsen föreslår att Pelle ska ta kontakt med
vaktmästaren för att se om det går att antingen 1) fixa access till samtliga studenter vid installering
av kortlås eller 2) ge samtliga föreningar som nyttjar P005 access samt ge Anita ett kort som kan
lämnas ut till studenter som vill använda P005 som studierum. Pelle ska även maila vaktmästaren
rörande skåpets skick och det nuvarande låset.
● Sally kommer in 17:18

13. PS Inspirationsdag
Styrelsen diskuterar om vad som togs upp på PS inspirationsdag. Under dagen diskuterade de olika
psykologstudentföreningarna hur man ökar sammanhållningen inom styrelsen, och hur man
anpassar föreningarnas arbete utifrån de rådande restriktionerna. Samtliga närvarande
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styrelsemedlemmar upplevde eventet som givande och roligt.
ö

14. Ordförande informerar
Styrelsens takeover av PS instagram var lyckat och Sally har fått positiv feedback från
PS gällande inläggen med bild och text. Sally har även haft träff med Te1 tillsammans
med SPFS där det i samtal med studenterna framkom att majoriteten av dem upplever
en stress kring sina studier. Sally trycker på styrelsens och föreningens ansvar i att öka
gemenskapen genom evenemang och event. Nellie föreslår att styrelsen skulle kunna
hålla i en pluggstuga för studenterna för att tillsammans kunna ge vägledning och stöd.
Sally kommer med ett förslag, där respektive kursansvarig lägger ut en vilande
zoom-länk för samtliga terminer där kursgrupperna efter föreläsningar kan diskutera
och plugga tillsammans. Sally ska diskutera saken vidare med Erik och återkomma med
mer information på nästa styrelsemöte.

15. Kontakt med blivande Te1
Sally informerar om resultat från utskickad enkät till Te1 rörande intresset att bli uppringd i samband
med antagningsbeskedet till programmet. Totalt var det 17 inkomna svar där majoriteten ställde sig
positiva till att bli uppringda i och med antagningsbeskedet. Av de 17 personer som deltog i enkäten
var det 2 st som önskade att bli uppringda i och med deltagande i enkäten. Aline och Isabella åtar sig
uppgiften att ringa upp dessa. Sally ska nu ta kontakt med Växjös psykologstudentförening för att få
tips och råd rörande uppringning av studenter då de i nuläget har ett fungerande och uppskattat
system.

16. Vårens stormöte
18/5 är det preliminära datumet för vårterminens stormöte med tänkt starttid 17:30. Daniella åtar
sig att skapa ett event, poster och header till stormötet som senast ska vara klart 18/4. Sally
uppmuntrar även avgående styrelsemedlemmar att tänka på nomineringar och skicka dessa till
valberedningen. Sally föreslår även att avgående styrelsemedlemmar ska ha en takeover på styrelsens
instagram där Daniella ska planera in vilka dagar de avgående styrelsemedlemmarna ska ansvara för.

17. Övriga ärenden
18. Datum och fikaansvar för nästa möte
Datum kommer bestämmas i styrelsens facebookgrupp. Preliminärt datum 15/4 17:00.

19. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl 18:42

___________________________________
Isabella Tropé
Sekreterare

___________________________________
Pelle Schumacher
Justerare

___________________________________
Sally Storm
Ordförande

