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Protokoll 2022:10

Plats Tid

P008, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund Klockan 17.10-19.08

Närvarande:
Beslutande ledamöter

Daniel Werner Ordförande
Arwin Naderi Vice-ordförande
Katarina Edström Sekreterare
Jakob Padoan Ekonomiansvarig
Alexandra Schad Pr- och informationsansvarig
Sophie Brunsberg Ordförande trivselutskottet
Veronika Kathi Ordförande jämlikhetsutskottet
Hugo Härmark Ordförande nätverksutskottet
Viggo Aggebrandt Ordförande utbildningsutskottet

§ Ärende:

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas kl. 17.10.

2. Mötets beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt.

3. Adjungeringar

Samtliga närvarande adjungeras.

4. Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Alexandra Schad till justeringsperson jämte ordförande Daniel Werner.

5. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

6. Fastställande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att protokollen 2022:8 och 2022:9 fastställs.

7. Ordförande informerar

Daniel menar att vi måste hålla nere tiden på styrelsemöten och ska aktivt jobba för att detta ska
ske.
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8. Ekonomiansvarig informerar

Jakob berättar att LP, förra verksamhetsåret, gick med 11 000 kr i förlust. Dock var kostnaderna
för merchen då och intäkterna kom in detta året.

Jakob har inte hunnit ordna en ny budget. Arwin erbjuder sig hjälpa Jakob med detta.

9. Vice ordförande informerar

Arwin har anordnat en Fika med LP och sedan har Daniel och Viggo anordnat två.

10. Psykologförbundets studentförening i Lund informerar

Ingen representant närvarande.

11. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar

Alexandra har inget att informera. Hon berättar att det är möte onsdag 12/10.

Jakob Padoan lämnar mötet 17.21

12. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar

Ingen representant närvarande.

13. Arbetsgruppen för merch informerar

Alexandra har inget att informera. Daniel undrar hur det ska se ut i framtiden med arbetsgruppen
och vad den ska göra. Alexandra berättar att de ska beställa in fler produkter och ha koll på lagret.

Arwin undrar hur arbetsgruppen för merch ska hållas vid liv när medlemmarna i arbetsgruppen
eventuellt lämnar. Daniel menar att vi ska tänka igenom detta till nästa mötet och se hur man kan
lägga till stadgar kring detta. Alexandra tar på sig uppdraget att skriva en motion till stormötet.

14. Rapporter från utskotten

a. Trivselutskottet

Sophie lyfter att det är klädbytardag på onsdag 12/10. Hon berättar att de planerar en
halloweensittning och en julsittning. Hon berättar även att det är volleybolldag på lördag.
Trivselutskottet väntar de på svar från olika nationerna angående julsittningen. Trivselutskottet har
även tittat på att ha sittning tillsammans med socionomerna.

b. Utbildningsutskottet

i. PR

Viggo menar att evenemangen får bättre spridning om styrelsemedlemmarna bjuder in till
evenmangen på Facebook. Dock menar Hugo och Arwin att för många inbjudningar kan
göra att folk ignorerar dem eller blir irriterade. Veronika menar att när man bjuder in folk
löpande efter att event läggs upp kommer det att fungera.

Hugo menar att man kan skicka ut mejl för att notifiera medlemmarna. Arwin håller med.
Veronika menar att det kan bli för mycket och att folk inte kommera att läsa de mailen.
Arwin menar att man i mailen kan presentera evenemangen samlat i ett mail. Sophie
menar att söndagsutskicken på Facebook ger samma effekt. Viggo menar att Facebook är
frivilligt och att mailet inte är det.

Sophie föreslår att vi testar att bjuda att in folk till evenemangen fram till nästa
styrelsemöte för att se hur det fungerar.
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Viggo menar att styrelsemedlemmarna ska bjuda in sina Facebook-vänner och att man
ska meddela i styrelsechatten att andra i styrelsen ska bjuda in sina vänner till eventen.

Viggo vill även att vi når ut till studenter på andra program, då vem som helst kan
komma på Lundapsykologernas event. Det är upp till enskilde ordförande att bedöma
vilka som får lov att komma på eventen. Daniel menar att det borde göras mer tydligt
vem som får komma på evenemangen.

ii. Fika

Viggo undrar om det ska finnas en fikaansvarig inför Fika med LP för att se till att fika
alltid finns inför Fika med LP. Daniel undrar om det finns någon som är intresserad av
den posten. Hugo menar att en person som har ett event där fika används ska se till att
det finns fika till nästa möte där det behövs fika. Arwin menar att systemet som finns nu
är att den som är ansvarig för mötet får ha framförhållning att se till att det finns fika
inför evenemanget. Arwin funderar på om det ska finnas en gemensam budget för fika.
Detta ska tas upp med Jakob.

c. Nätverksutskottet

Hugo informerar att nätverksutskottet har haft praktikmingel med relativt god uppslutning. Det
var uppskattat och många ville att det skulle bli ett kontinuerligt event.

d. Jämlikhetsutskottet

Veronika berättar att två projekt är på gång: Föreläsning med Smärtkliniken och en workshop med
Psykoterapi Sankt Lukas. Smärtkliniken kommer att ske denna terminen och Sankt Lukas nästa.

15. Redaktionen

Alexandra har designat om Facebook-headern och ska komma med olika förslag. Hon menar att
varje utskott ska ha varsin färg. Alexandra tänkte göra en header för varje utskott som kan
användas vid event på Facebook.

Alexandra berättar att Dilshan har designat veckoutskick för händelser på Instagram.

Daniel berättar att han har funderat på att skapa affischer. Alexandra menar att detta är en uppgift
som redaktionen kan sköta.

16. Nollefridsärende, uppföljning

Styrelsen menar att vi måste bli tydligare med när nollefriden upphör att gälla. Enligt det
dokumentet som finns nu upphör nollefriden efter siista evenemanget som ordnas inom
anknytningen. När faddrarna får information ska de få reda på vilket evenemang som är sista
evenemanget.

Vid övertramp menar Arwin att detta bör meddelas till fakulteten. Viggo och Arwin lyfter att
detta är något som får tas upp vid nästa anknytning.

Daniel menar att ordförande och ordförande för jämlikhetsutskottet ska vara närvarande när
faddrarna skriver på kontraktet.

Veronika ska kontakta institutionen angående hur det ska hanteras.
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17. Möte med Jonas, uppföljning

Daniel menar att de punkter som har tagits upp är utökad behörighet för styrelsen. Detta skulle
tas upp med Sofia, prefekten.

Viggo menar att vi ska närma oss lärarna på institutionen mer genom att bjuda in dem till
evenemang, såsom pluggstugor. Han vill även bjuda in lärare att hålla i samtalsträning och
föreläsningar.

Ytterligare diskuterades att försöka etablera en mentorspost (av elever), så kallat SI-ledare. Dessa
ska vara närvarande på samtalsträning och pluggstugor. Daniel menar att Viggo bör kontakta
Jonas för att se om det går att få finansiering för detta.

Examensmingel anordnas av LP. Styrelsen diskuterar huruvida man ska kontakta T10 och fråga
hur de vill att det organiseras, exempelvis kring tid. Styrelsen kan även fråga om de vill vara
involverade eller om LP ska ta hand om hela eventet. Daniel föreslår att trivsel ska anordna detta
och att arbetarna på minglet ska få ta del av resterna från mingeleventet. Styrelsen bestämmer att
det ska ingå en sittningsbiljett utan alkohol som ersättning för att ha arbetat under
examensmingel. Sophie menar dock att det kan bli mycket för trivsel att anordna examensminglet
då man ska planera anknytningen. Daniel menar att Sophie kan delegera ut detta ansvaret till
någon inom trivselutskottet. Veronika menar att det ska tas upp på ett trivselmöte och se om det
kan skapas en arbetsgrupp, annars måste T10 kontaktas.

18. Städning P005

Daniel menar att det måste rensas bland pärmar och andra överflödiga saker i skåpet. Detta ska
preliminärt ske 7/11 kl 17. Det ska även införskaffas ett skåp som kan låsas.

19. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden finns.

20. Datum för nästa möte och fikaansvar

Nästa möte ska ske 31/10 kl 17. Viggo är fikaansvarig.

21. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 19.08

___________________________________ ___________________________________
Katarina Edström Daniel Werner
Sekreterare Ordförande

___________________________________
Alexandra Schad
Justerare


