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Närvarande:
Beslutande ledamöter

Sally Storm
Pär Bengtssori

Isabella Tropé

Jakob Nilsson
Daniella Ekström
Kristina Martens
Yakant
Aline Lind
Erik Lundin

Övriga (om närvarande)
Erik Lundin

Protokoll 202026

Tid
I(lockan 1.7 :1. 5 -1.9 :1. 5

Ordförande
Vice ordfcirande

Sekreterare

Ekonomiansvarig
Pr- och informationsansvatig
Ordförande trivselutskottet
Ordförande j ämlikhetsutskottet
Ordförande nâtverksutskottet
Ordfórande utbildningsutskottet

Representânt Psykologförbundets studentförening i Lund,
Studentrepresentant ledningsgruppen, Studentrepresentant
In stitution sstyrels en

ñ Ärende:

-
1. Mötets öppnande

Mötet öppnas lÃ'1724

2. Utseende av iusteringspersoner tillika tösträknare
Styrelsen beslutat

^tt utse Aline Lind och Daniella Ekström till justeringspersoner jämte

ordfórande Sally Storm.

3. Mötets beslutmässighet
Mötet âr beslutsmässigt.

4. Adiungeringar
Inga närvarande behöver adjungeras.

5. Fastställande av dagotdningen
Styrelsen beslutar

^tt godkänna dagordningen.

6. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar

att protokollen 2020:4 samt2020:5 förs till handlingarna.
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7. Ordfötande infotmerat
Sally förhör sig om svårigheter vid cjvedämning för nya styrelsemedlemmar,

varav somliga haft svårigheter med tillgång till Googlekonto med tillhörande
mailadress. Sally belyser även vikten av att samtliga styrelsemedlemmar läser

föreningens stadgar och policyer under sommaren inför kick-offen i slutet av

augusti. Sally önskar àven att de wå föregående protokollen lággs upp på

Lundapsykologernas hemsida i samband med nästa styrelsemöte. Styrelse-

medlemmarna ombeds även att kolla igenom material frånLP:s samtliga sociala

pTattformar, för granskning och uppdatering av matenal.

8. Samhâllsvetarkåren infotmerar
Erik har inget att informera om.Jakob berättar om utlysning av poster ftânkâren och att ðetfu fåt

sökande på gtund av râdande omständiglieter rörande covid-19,

9. Psykologförbundets studentförening i Lund informerar
Erik informerar om den nya tillvalda styrelsen och förhoppntngx om att kunna driva en mer
engagerad förening inför hösten, trots rådande omständigheter rörande covid-l 9.

10. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Erik infotmerar om att ledningsgruppen inte haft någon större aktivitet under vâren pâ grund av

covid-19, utan har diskuterat planer inför hösten rörande distansundervisning och hur pass

mànga moment som kommer ske på plats, I nuläget lutar det ât att större föreläsningar och

moment hålls på distans via Zoom och att mindre gruppmoment hålls på plats i fakultetens

lokaler.

11. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
Erik informerar om institutionsstyrelsens arbete under våren, där bland annat de anstálldas

missnöje rörande anställning av nya professorer har lyfts upp. I nuläget anst¿ills nya professorer

genom en nationell utlysning, vilket enlþ somliga lektorer vid fakulteten fi)rsvârar deras chanser

att bli valda för tjänsten. Institutionsstyrelsen har âven klubbat igenom nya kurs- samt

examinationsplanet inför hösten och ett byte av styrelse (prefekt och vice prefekt) ska ske i juni.

Institutionsstyrelsen har även diskuterat höstens anknytning och hur de vill att
studentföreningatna ska följa och anpassa sig efter râdande regelverk angående avstånd etc. LP

och institutionsstyrelsen kommer fön en tydlig dialog om hur LP kommer att anpassa sociala

event utifrån rådande omständigheter.

12. Ekonomi
Inget att napportera. Hoppas på att släppet av sångboken i höst leder till mer intäkter. Jakob
informerar även om ersättning för udägg av styrelseaktiviteter och var man fìnner information
om det i Google-drive.

13. Rappott fuân utskotten
a. Näwerksutskottet

Aline och Cecilia (f.d. nätverksordfötande) har bestämt sig fór att planen och prata mer
framât hösten.

b. Trivselutskottet
I{icki har tagit kontakt med huvudfaddrar inför höstens anknytning och börjat planera.
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c. Redaktionen
Inte hänt så mycket. Daniella har editerat LP:s facebooksida.

d. Utbildningsutskottet
Erik informerar om att utskottet önskar att bjuda in en föreläsarc a1l. programmet
rörande anvándning av metaforer inom tetapi. Utskottet är fortfarunde i en

undersökningsprocess kring vem som som ska bjudas in som föreläsare.

14. Vice ordfötande informerar
Pär informerâr om att det inte finns något nytt att rapportera.

15. Sångbokens framtid
Pär rapporterar 

^tt 
sångboken àr fàrdigsølld och att tryckeriet ska kontaktas för tryck av bok.

Boken antas vara leveransklar till höstterminens start. Planering inför sångbokssittningen ligger
på is.

16. Kontaktrutiner för styrelse
Styrelsen diskuterar rutiner kring kontakt styrelsemedlemmarna emellan.

17. övnga ärenden
Styrelsen hat inga övriga ärenden att diskutera.

18. Kick-off
Styrelsen diksuterar den kommande kick-offen samt tackevent för den f.d. styrelsen och planerar
atti början av augusti öka kontakten samt boka in ett zoom-möte för vidare struktuering av det
kommande verksamhetsåret.

19. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18:39

Isabella Tropé
Sekreterare

Aù{ú r/J/+4ñ\^/
Aline Lind

Justerare

Daniella Ekström

Justerare


