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Protokoll 2020:2 
Plats  Tid 
P017, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund Klockan 17:13-19:06 

 
Närvarande: 
Beslutande ledamöter 

Nathalie Reinholds Ordförande 
Pär Bengtsson Vice ordförande 
Hugo Härmark Sekreterare  
Jakob Nilsson Ekonomiansvarig 
Johanna Malmström Pr- och informationsansvarig 
Daniella Ekström Ordförande jämlikhetsutskottet 
Cecilia af Klint G. (1-13b) Ordförande nätverksutskottet 
Erik Lundin Ordförande utbildningsutskottet 

 
Övriga (om närvarande) 

Erik Lundin Studentrepresentant ledningsgruppen 
Erik Lundin Studentrepresentant Institutionsstyrelsen 
Erik Lundin Representant Psykologförbundets studentförening i Lund 
Kristina Martens Suppleant trivselutskottets ordförande 

 
 

§ Ärende: 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas kl 17:13. 
 

2. Utseende av justeringspersoner tillika rösträknare 
Styrelsen beslutar 

 
att utse Daniella Ekström till justeringsperson jämte ordförande Nathalie 

Reinholds.  
 

3. Mötets beslutmässighet 
Mötet är beslutsmässigt.  

 
4. Adjungeringar 

Mötet beslutade  
 

att adjungera Kristina Martens med yttrande-, yrkande- och rösträtt.   
 

5. Fastställande av dagordningen 
Mötet beslutade 

 
att  godkänna dagordningen. 
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6. Fastställande av föregående protokoll 

Styrelsen beslutar 
 

att  protokollet 2020:1 förs till handlingarna. 
 

7. Ordförande informerar 
Nathalie informerade  

 
att interdisciplinära case-dagen haft möte och fortsätter arbetas med. 
att alla LPs styrelseledamöter blivit inbjudna till Facebook-gruppen “Psykologstudent  
Sverige - Nätverk”. 
att styrelsen blivit inbjudna av Samhällsvetarkåren till evenemanget Såsaorden (sista  
anmälningsdag 13:e mars).  
att Nathalie och Erik varit på möte med institutionens ledning och att det övergripande  
tema för diskussionen var kring Externatet. Mötet diskuterade föreningen  
Konservativa Förbundet som i samband med händelserna kring Externatet begärt ut 
mejl-korrespondensen mellan de studenter som funnit Externatet upprörande och 
studierektorn Jonas Bjärehed. Johan Grant har skickat in en anmälan för kränkande 
särbehandling. 

 
8. Samhällsvetarkåren informerar 

Ingen närvarande. 
 

9. Psykologförbundets studentförening i Lund informerar 
Erik informerade 
 

att PTP-dagen kommer hållas 26e mars.  
att Alumnidagen kommer hållas 18e mars.  
 

10. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar 
Erik informerade  

 
att föregående mötet diskuterat Externatet och den rådande kultur och diskussionsklimat  
på institutionen och programmet. 
 

Nathalie berättade 
 

att hon pratat med Jonas och Bengt och att de kunnat stötta oss i att hålla någon slags  
diskussionsfika eller panelsamtal tillsammans med personalen på institutionen om 
klimatet. 

 
11. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar 

Erik informerade 
 

att han missat föregående möte och inte än hunnit läsa in sig på protokollet. 
 

12. Ekonomi 
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Jakob informerade 
att han bokfört det som inkommit. 
att gällande bidrag från SESUS; under 200 medlemmar i rätt ålder gör ingen skillnad alls, 

medan vi får ca 50 kronor mer per medlem i rätt ålder under 26 års ålder. 
 

13. Rapport från utskotten 
a. Jämlikhetsutskottet 

Daniella informerade 
att ett panelsamtal om bakgrund i akademin med Magnus Carlsson  
och My Eriksdotter genomfördes. 
att ett lunchmöte ska försöka hållas snart men praktiken gör det svårt att sammankalla  
ett. 

b. Nätverksutskottet 
Ceclia informerade 

att studiebesök på vr-labbet planeras och Jens Knutsson som jobbar med exponering har  
sökts.  
att intresse för att samordna ett mentorsprogrammet finns inom utskottet men  
tillvägagångssättet behöver diskuteras vidare.  
att hålla en slags föreläsning om “gut-brain interaction” där vi eventuellt bjuder in  
medicinare, tar upp psykosomatik och med ett efterföljande mingel. Föreläsare Per 
Johnsson skulle vara villig att delta.  
att det, 18:e mars är tid för middagsroulette.  
att en föreläsning med psykedelisk vetenskap kan komma att hållas. 
att interdisciplinära case-dag kommer hållas med Samhällsvetarkåren, 
Socionomsektionen, Kriminologernas Universitetsförening, Beteendevetare i Lund, 21a 
april, med arbetsgivare som kommer med case som skall lösas. Cecilia, Nathalie och 
Josefin sitter i arbetsgruppen från LPs sida. De olika föreningarna har fördelat 
arbetsuppgifter mellan dem.  
att BUP första linjen är av intresse att ha ett samarbete och kontakt med.  
att Daniel Werner varit i kontakt med henne och informerat om en föreläsare som hade  
kunnat vara intressant att bjuda in, Marie Lindkvist. Cecilia uppdragas att mejla Marie  
och mötet bordlägger diskussionen.  

 
Mötet tar en paus 18:08-18.18. 
 

c. Trivselutskottet 
Kristina informerade 
 

att Finsittningen genomfördes och ett utvärderande möte efter hölls. Valter ska ha  
kontaktat Hallands med eventuella klagomål. Till nästa Finsittning kanske inte ha tema. 
att Sångbokssittning bokats på Helsingkrona, 22a maj.  
att Aktivitetsgruppen ska hålla i en spelkväll med Socionomsektionen. 
att Linnea Benson är inbjuden till nästa trivsel-möte för att spåna framtida samarbeten. 

 
d. Utbildningsutskottet 

Erik informerade  
att han planerar en workshop om hur man ger en bra presentation. 
att det planeras ett seminarium om medvetandefilosofi där lämpliga föreläsare kommer  
att bjudas in från bland annat filosofen.  

e. Redaktionen 
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Johanna informerade
att workshopen om poster-skapande genomförts.
att näst^ workshop läggs på is på grund av tidslogistiken med praktiken.
att Slack skall "beta-testas" av styrelsen, för att sedan bjuda in medlemmar i utskotten för
attlägagrund till det som en kommunikationskanal
âtt Memes är en gej.
attfly^ speakers ska upp i Skinners.
att det ska arbetas med att göra Skinners fräschare
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14. Vice otdförande informerar
Inget informerades om.

15. Vårens stormöte
Nathalie informerade

att verksamhetsberättelse behöver skrivas,
att stofmötet bokas in den 74 e ma|

16. Övriga ätenden
Sångbokens Lâtar ska beslutas tisdag 3e mats,
PS20 har haft biljettsläpp och det är nu srängt..

17. Datum och fika-ansvar för nästa styrelsemöte
Torsdag 19:e 17:00. Jakob utses som fika-ansvatþ,

18. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl, 19106,
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Hugo Härmark
Sekreterare

Daniella Eksttöm
Justerare

Nathalie Reinholds
Ordförande


