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Protokoll 2020:9
Plats

Tid

Zoom

Klockan 17:30-19:00

Närvarande:
Beslutande ledamöter
Sally Storm
Pär Bengtsson
Isabella Tropé
Jakob Nilsson
Kristina Martens
Daniella Ekström
Vakant
Erik Lundin

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Ordförande trivselutskottet
Pr- och informationsansvarig
Ordförande jämlikhetsutskottet
Ordförande utbildningsutskottet

Övriga (om närvarande)
Erik Lundin

Studentrepresentant ledningsgruppen, Studentrepresentant
Institutionsstyrelsen
Ställföreträdande för nätverksutskottet

Isabella Tropé

§ Ärende:
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl 17:36

2. Utseende av justeringspersoner tillika rösträknare
Styrelsen beslutar
att

utse Pär Bengtsson till justeringsperson jämte ordförande Sally Storm.

3. Mötets beslutmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4. Adjungeringar
Inga närvarande behöver adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen
Styrelsen beslutar
att
godkänna dagordningen. Erik lägger till en punkt, komplettander.

6. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
att
2020:8 protokollet förs till handlingarna med korrigering av Daniellas namn.
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7. Ordförande informerar
Sally har under föregående vecka blivit kontaktad av försäkringsbolaget Hedvig,
som är intresserade av att samarbeta med föreningen och sponsra programmets
anknytningsperiod. Styrelsen diskuterar möjligheten att ingå i ett samarbeta, samt
fördelar och nackdelar. Erik menar på att det finns inget i föreningens stadgar
och policies som förhindrar ett sådant samarbete. Jakob inflikar med att styrelsen
tackade nej till samarbete under vårterminen då de inte såg någon vinst med
samarbetet. Föreningen har det bra ställt ekonomiskt och är i inget behov av att
söka fler sponsorer. Erik föreslår att Sally ska skicka förfrågan om samarbete
vidare till balkommittéen som är i behov av sponsorer, vilket Sally går med på.
● Vidare så har planeringen inför fika med Te1 fortlöpt. Datum har fastslagits,
17/12 och fikan ska försöka hållas på plats, där styrelsen från och med kl 12 till
sen eftermiddagen, i omgångar, träffar olika delar av Te1. Vikten ligger på att
följa restriktionerna och hålla avstånd. Mer info om evenemanget kommer i
styrelsen facebookgrupp.

8. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Erik har inget att informera om i nuläget.

9. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
Erik var ej närvarande vid senaste mötet och har därmed inget att informera om i nuläget.

10. Ekonomi
Jakob har inget att informera om i nuläget med undantag att han tagit emot samt betalat fakturan
för de färdiga sångböckerna. Jakob påminner även styrelsen om att lämna in kvitton för
föreningsrelaterade kostnader och utlägg.

11. Rapport från utskotten
a. Nätverksutskottet
Aline informerar via sms om att föreläsningen med Per Johnson gick bra. Runt 40 personer
närvarade och föreläsningen verkar ha uppskattats av samtliga närvarande. Efter
föreläsningens slut skickade Per ut sin powerpoint tillsammans med inspelning av föreläsning
som nu finns tillgänglig på styrelsens Google-drive och har delats med de deltagare som ej
kunde närvara.
● Daniel Werner anordnade en gästföreläsning med Marie Malmqvist, som ska ha gått bra
och uppskattats av deltagarna. Bilder från föreläsningen ska skickas till Danni och ska
under den kommande veckan läggas ut på föreningens instagramkonto.
● Föreläsningen med Viola Argus blev framflyttad tillsvidare på grund av de nya skärpta
restriktionerna då samvetet har beslutat att avboka samtliga bokningar under de
kommande tre veckorna. Aline ska boka in nytt datum med Viola så fort det går att boka
lokaler igen.
● Aline har även haft kontakt med Anna Brand, psykolog som arbetar för Läkare utan
gränser, där tanken från början var att hon skulle komma ner och föreläsa i Lund. Till
följd av de nya restriktionerna är det oklart om föreläsningen behöver flyttas fram eller
inte.
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b. Redaktionen
den

Daniella har lagt upp samtliga instagrampresenatationer av styrelsen och ska under
kommande veckan lägga upp bilderna från Daniel Werners arrangerade föreläsning.
Inför stormötet så ska en header och poster fixas. Daniella uppmuntrar även
styrelsemedlemmarna till att fotografera vid evenemnag för att föreningens
instagram ska bli mer aktiv.

c. Trivselutskottet
Kicki informerar om att införandet av de nya, skärpta restriktionerna har orsakat problem
kring planering av finsittningen och om den överhuvudtaget kan/bör hållas. Runt 92 pers
är anmälda till evenemanget, som ska hållas den 28/11. Kicki har fört en dialog med Lunds
Nation, som ansvarar för sittningen, som svarat att sittningen fortfarande är inbokad
och planerad att genomföras men att den sittande klubben efteråt har ställts in. De nya
skärpta restriktionerna gäller i nuläget fram till den 17/11 men kan komma att förlängas.
Kicki frågar övriga i styrelsen om deras åsikter kring genomförandet av finsittningen.
● Sally menar på att det hade varit roligt och bra för föreningen om sittningen gick att
genomföra då medlemmar inom föreningen visat på ett stort intresse, men att vi så klart
måste förhålla oss till de nya restriktionerna och minska smittspridningen.
● Pär instämmer och tycker att vi kan köra på med sittningen, så länge vi anpassar oss efter
de nya restriktionerna men att vi bör meddela medlemmarna om deras rätt till avhopp
och återbetalning. Vikt får läggas på bordsplacering och avståndshållning.
● Erik och Bella tycker att det blir svårt att följa de nya restriktionerna om sittning ska
hållas och att den därmed bör ställas in då risk för smittspridning är för stor.
● Kicki ska maila Lunds Nation igen för att klargöra kring hur de ser på risken kring
smittspridningen, och på avhopp samt ersättning. Kan finnas en risk att om för många
av medlemmarna hoppar av att Lunds Nation väljer att ställa in sittningen. Väljer
nationen att själva ställa in, så är det full återbetalning till samtliga anmälda, om
medlemmar självmant väljer att hoppa av har de i nuläget enbart rätt till 50 % ersättning.
Utifrån svar från nationen kommer Kicki vidarekoppla informationen till styrelsen och
trivselgruppen och erbjuda avhopp till de anmälda.
● Utöver finsittningen har trivsel haft en virtuell filmkväll där 10 personer var närvarande.
Eventet var uppskattat av samtliga deltagare och finns planer på att genomföra eventet
igen.
● Vidare informerar Kicki om att trivsel talat om att planera in en grillsöndag 2 veckor från
nu, där evenemanget kommer hållas utomhus och betoning kommer läggas på
avståndshållning. Restriktionerna kan vara ett hinder, men Kicki ska kolla om det finns
ett fortsatt intresse för att genomföra grilldagen och om vädret tillåter.

d. Utbildningsutskottet
Erik informerar om att utskottet har haft sin andra alumnföreläsning, där Erik själv inte
kunde närvara. Jakob, som var närvarande, rapporterar om att det till en början var några
tekniska problem med zoom, där gästföreläsaren ej blev insläppt. Bortsett från det
flöt föreläsningen på bra och verkar ha uppskattats av deltagarna.

12. Vice ordförande informerar
Pär har inget att informera om i nuläget.
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13. Sångboken
Sally har hämtat ut sångböckerna och fakturan för böckerna är mottagen och
betald. Styrelsen kommer fram till att föregående samt nuvarande
styrelsemedlemmar ska få varsitt gratis ex men att samtliga styrelsemedlemmar,
med undantag för Jakob som tar examen denna termin, får vänta tills det
officiella släppet av boken har gjorts.

14. Balkommittén informerar
Sally har pratat med ordförande för balkommittéen, Nathalie Reinholds, som tillsammans lagt
fram ett förslag att Erik, som är ekonomiansvarig för balen ska fungera som ett språkrör för
kommittéen på nästkommande styrelsemöten. Erik informerar även om att kommittéen ska hålla
i en workshop under den kommande veckan.

15. Höstens stormöte
Sally informerar om att stormötets plats har fastställts till zoom då bokning av fysisk lokal ej har
gått att genomföra till följd av rådande restriktioner. Stormötet kommer att hållas den 17/12 med
en preliminär starttid 16:15. Sally har även tagit kontakt med valberedningen och väntar nu på
svar. En ny valberedning ska utses för nästkommande läsår av styrelsen och Sally undrar om det
är någon av de avgående styrelsemedlemmarna som är intresserade av att vara med. Kicki och Pär
anmäler sitt intresse. Pär blir även ombedd att intressekolla med föregående styrelsemedlemmar.
Den nya valberedningen ska vara bestämd till nästa möte. Samhällsvetarkåren har gått med på att
vara mötesarrangerare med Karolina Boyoli som mötesordförande.

16. Förvaring P005
Låset samt skåpet i P005 är sönder. Jakob ska ta kontakt med vaktmästaren angående skåpet
medan styrelsen avvaktar med inköp av nytt lås tills återkoppling från vaktmästare inkommit.

17. Övriga ärenden
18. Komplettander
Erik informerar om att ansvariga för komplettandutbildningen på institutionen tagit kontakt då
de önskar att förbättra samarbetet samt integreringen mellan komplettanderna och resterande
studenter på programmet. Komplettandutbildningen är för studenter som har tagit sin
psykologexamen i ett annat land och som måste komplettera med kurser på institutionen.
Samtliga styrelsemedlemmar har blivit inbjudna till komplettandernas mentormöte för att
diskutera hur föreningen kan bidra till ett bättre samarbete. Förslagsvis bör fokus ligga på att i
början av komplettandernas utbildning informera om föreningen, dess evenemang, arbete och
sociala plattformar och komplettandernas rätt till att bli medlemmar och engagera sig. Sally får i
uppgift att ta reda på när nästa komplettandutbildning kommer att börja för att kunna planera in
ett introduktionsmöte för komplettanderna.

19. Datum och fikaansvar för nästa möte
Styrelsen beslutar att nästkommande styrelsemöte ska hållas på zoom med preliminärt datum
2/12 med start kl 17:15. Ingen fikaansvarig behöver utses.

20. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl 18:56.
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___________________________________
Sally Storm
Ordförande

