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Protokoll 2021:06
Plats Tid
Zoom Klockan 10:00-11:41

Närvarande:
Beslutande ledamöter

Vendela Lindholm Ordförande
Kristina Martens Vice ordförande
Maja Konforta Sekreterare
Erik Lundin Ekonomiansvarig
Arwin Naderi Ordförande trivselutskottet,
Nellie Bernström Ordförande jämlikhetsutskottet
Daniel Werner Ordförande utbildningsutskottet

Övriga (om närvarande)
Erik Lundin                                 Studentrepresentant ledningsgruppen, Studentrepresentant

Institutionsstyrelsen, Representant för balkommitén

§ Ärende:

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 10:05.

2. Utseende av justeringspersoner
Styrelsen beslutar

att utse Daniel Werner till justeringsperson jämte ordförande Vendela Lindholm.

3. Mötets beslutmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4. Adjungeringar
Inga närvarande behöver adjungeras.

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med ändringarna att punkt 2 ändras till enbart utseende av
justeringspersoner samt att punkt 14 e läggs till.
Därefter beslutar styrelsen

att godkänna dagordningen med gjorda ändringar.
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6. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar

att protokollet 2021:05 förs till handlingarna.

7. Ordförande informerar
Vendela föreslår att nästa möte ska hållas innan höstterminens början samt meddelar att
styrelsemedlemmarna under sommaren bör läsa igenom stadgar och policydokument och därtill även
börja fundera på vilka aktiviteter de hade velat anordna till hösten.

Nellie Bernström ansluter till mötet kl.10:20

● Vendela informerar om att hon fått ett mejl från Samhällsvetarkåren vilka meddelar att de
har som utgångspunkt att hålla Slaget om Samvetet som planerat den 11/9, men att detta
ytterst beror på då gällande rekommendationer kring covid-19. Vendela meddelar att
Samhällsvetarkåren vill ha en till två representanter från Lundapsykologerna som ska delta i
planeringen av Slaget om Samvetet. Vendela föreslår att en av faddrarna från anknytningen
ska vara representant, tillsammans med en person från LPs styrelse. Kristina föreslår att
Arwin kan ta kontakt med faddrarna rörande detta. Vendela uppmuntrar detta och meddelar
att namnen på representanterna ska skickas in 13/6 och att de som är intresserade av att vara
representanter kan kontakta henne.

● Vendela informerar om att kickoffen är tänkt att hållas till hösten, samt att hon själv och
Kristina ansvarar för att planera denna. Vendela öppnar även upp för förslag från övriga
styrelsemedlemmar rörande kickoffen.

8. Vice ordförande informerar
Kristina lyfter frågan kring behörighet till husen och påpekar att en del styrelsemedlemmar som nu
avgått fortfarande har behörighet. Kristina undrar om styrelsen kan ta beslut kring vilka från den
nya styrelsen som ska ha behörighet. Erik informerar att fyra personer tidigare haft behörighet.
Styrelsen diskuterar vilka styrelsemedlemmar som bör få behörighet och kommer fram till att fem
personer är i behov av LU-kort access till byggnaderna. Vendela föreslår att Kristina ska ta kontakt
med vaktmästaren kring detta under sommaren.

● Kristina informerar om att överlämningen med Pelle har gått bra och att han underrättat
henne om den tidigare mejlkontakten med vaktmästaren rörande kortlås till P005. Kristina
och Pelle har diskuterat detta ämne och Kristina lyfter fram det problematiska med att ha
kortlås till P005 då det exkluderar övriga studenter att använda rummet som studierum.
Vendela menar att Kristina kan titta närmare på denna fråga under sommaren eller återuppta
den till hösten.

9. Psykologförbundets studentförening i Lund informerar
Vendela meddelar att hon talat med Maria Helmius och Stina Udén från SPFS och att Stina fick
kallelse till förevarande styrelsemöte sent. Stina vill vara studentrepresentant under LPs
styrelsemöten.

10. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Erik informerar om att ledningsgruppen under sitt senaste möte gick igenom
kursutvärderingarna. Erik tillägger att dessa var svårbedömda bl.a eftersom svarsfrekvensen var låg
och att detta bidrog till svårigheter att dra slutsatser från den insamlade datan.

● Under mötet med ledningsgruppen la Erik fram en motion om att standardisera
Canvas-sidorna. Jonas Bjärehed, Anita Lennerstedt och eventuellt Kristian Almquist ska
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försöka formulera riktlinjer kring Canvas-sidornas utformning och delge lärarna råd att
förhålla sig till. Erik meddelar att detta förhoppningsvis kommer ske under hösten.

● Vidare informerar Erik om att det finns vakanta poster, en som ledamot och två som
suppleanter.

11. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
Erik informerar att det senaste mötet med institutionsstyrelsen rörde antagandet av en ny kursplan
för handledarutbildning då institutionen ska börja utbilda psykoterapeuter.

● Under mötet följdes tidigare beslut kring forskarkollegiet upp och det talades om en
riskanalys som hade gjorts under föregående möte.

● Erik meddelar även att det finns en vakant post och två vakanta suppleantposter.

12. Ekonomiansvarig informerar
Erik informerar om att föreningens ekonomi ser mycket god ut samt meddelar att han behöver
lämna in en del uppgifter till SESUS, bl.a medlemsregistret för 2020 men att han inte hittar detta på
LPs drive. Styrelsen diskuterar hur detta kan komma sig och kommer fram till att Erik bör ta på sig
uppgiften att hitta medlemsregistret för 2020 och eventuellt kontakta Sally Storm. Vendela föreslår att
mappen på driven för medlemsregister ska struktureras upp och tar själv på sig att sortera i
mapparna.

● Erik informerar att styrelsen bör börja fundera på att få ut Google-formuläret där studenter
skriver in sitt medlemskap i föreningen. Google-formuläret ska skickas ut till hösten och Erik
betonar att denna data behövs inför framtida möten med SESUS samt är av vikt för den
framtida ekonomin.

● Nellie undrar vad som sker med pengarna varje utskott fått under det föregående
verksamhetsåret till hösten om dessa pengar inte använts. Erik förtydligar att utskottet då i
budgeten enbart har de 2500kr som tilldelas varje verksamhetsår, men att de pengar som inte
har använts inte försvinner.

● Vidare meddelar Erik att föreningen för närvarande har runt 40 000kr på kontot och menar
att föreningen bör ha större projekt, snarare än att utöka utskottens aktiviteter. Han påpekar
att sångboken var ett sådant projekt och att ett förslag som varit uppe tidigare är
merchandise.

● Vendela undrar kring sponsring av balen och Erik menar att balkommitén sannolikt kommer
fråga om sponsring från LP till hösten och meddelar vidare att det finns utrymme i budgeten
för detta.

Arwin Naderi lämnar mötet kl.10.59

13. Balkommitén informerar
Erik informerar att balkommitén haft sitt sista möte för terminen och de hoppas att balen blir av
men att det i den rådande pandemin inte är säkert att den blir av till hösten.

● Erik meddelar att balkommitén fått in ca 8000kr från de sponsorer de funnit i nuläget men
tillägger att mer pengar behövs för att kunna ordna bra underhållning och fotografer. Erik
informerar även att balkommitén ska ansöka om projektbidrag från SESUS vilket om det
beviljas troligen kan täcka en del av dessa kostander.

14. Rapport från utskotten
a. Jämlikhetsutskottet

Nellie berättar om jämlikhetsutskottets planerade föreläsning med tema HBTQIA+. Nellie
meddelar att hennes målsättning är att föreläsningen ska hållas till hösten både fysiskt och
digitalt då det funnits en önskan från psykologstudenter från andra lärosäten att delta.
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● Nellie informerar om att hon haft kontakt med Daniel och att de diskuterat en
föreläsning kring vårdens bemötande av ME-patienter. Nellie meddelar att hon
samlat sina idéer i ett dokument men tänker lägga denna föreläsning på is tills dess
att HBTQIA+-föreläsningen genomförts. Vidare har Nellie och Daniel diskuterat en
bokcirkel.

● Nellie, Daniel och Vendela diskuterar övergripande planering av
HBTQIA+-föreläsningen och kommer fram till att de ska ha kontakt över
sommaren kring upplägget.

Arwin Naderi ansluter till mötet kl.11.12

b. Nätverksutskottet
Hugo är inte närvarande under mötet men Vendela meddelar att Hugo inte informerat
henne om något nytt.

c. Redaktionen
Daniella är inte närvarande under mötet. Vendela meddelar att Daniella inte har något nytt
att rapportera om.

d. Trivselutskottet
Arwin meddelar att han och Kristina ännu inte haft en officiell överlämning.

● Arwin informerar om att han ska ta kontakt med faddrarna rörande anknytningen
och tillägger att anknytningen för närvarande avvaktar för att se hur restriktionerna
kommer se ut. Arwin och faddrarna planerar för både i det fall att anknytningen
hålls fysiskt och digitalt.

● Vendela påpekar att prioritet i nuläget är Slaget om Samvetet och menar att det är
bra om faddrarna är representanter så att de får insikt i planeringen. Vendela ber
Arwin höra av sig till faddrarna kring detta. Arwin meddelar att han ska höra av sig
till faddrarna och undersöka om de är intresserade.

e. Utbildningsutskottet
Daniel informerar om de bokcirklar som planeras hållas till hösten och nämner att han har
kontakt med studenter från Te1, Te3 och Te6 som är intresserade av att hålla bokcirklar.
Daniel förtydligar att planen är att ha enskilda böcker vid olika cirklar och att tanken är att
det ska finnas tre ledare för varje bokcirkel. Daniel meddelar att hans utgångspunkt är att
försöka hålla cirklarna på plats i största möjliga mån.

● Daniel informerar om att han haft kontakt med Nellie kring boken “Osynliga
kvinnor”. Nellie ska vara en av ledarna för bokcirkeln kring denna bok och Daniel
uppmuntrar styrelsemedlemmarna att kontakta honom om de är intresserade av att
vara ledare för denna bokcirkel tillsammans med Nellie.

● Erik och Daniel diskuterar möjligheten att Erik tillsammans med en vän till hösten
ska hålla en bokcirkel.

● Daniel informerar om att han till hösten ska hålla ett möte kring bokcirklarna där
informationen kring deras upplägg ska sammanställas.

● Vendela undrar om det sker en marknadsföring för bokcirklarna och uppmuntrar
Daniel att kontakta Daniella för marknadsföring av dessa.
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15. Sommarhälsning från styrelsen
Vendela lyfter förslaget om att skicka ut en sommarhälsning från styrelsen till
studenterna och förhör sig om någon från styrelsen är intresserad av att formulera
denna hälsning samt att ta kontakt med Anita Lennerstedt angående detta.

● Daniel anmäler sitt intresse. Vendela och Daniel bestämmer att ha kontakt
kring detta i veckan.

16. Kontaktrutiner inom styrelsen
Vendela meddelar att styrelsen behöver uppdatera kontaktuppgifterna i Facebook-gruppen och
informerar om att Daniella tidigare varit ansvarig för detta. Vendela meddelar att hon kommer
kontakta Daniella rörande detta och sedan be Daniella kontakta var och en av styrelsemedlemmarna.
Vendela önskar kontkatuppgifterna klara till hösten. Detta kommer tas externt utanför mötet.

17. Kontakt av T1
Vendela informerar om f.d. ordförande Sally Storms engagemang i frågan att kunna ringa Te1 innan
terminen börjar och kunna välkomna dem samt presentera Lundapsykologerna. Vendela informerar
om att detta förslag nu ligger hos Jonas Bjärehed. Vendela väntar på besked från honom och säger att
styrelsens arbete med kontakten av Te1 förhoppningsvis kan ske till hösten eller påbörjas till vintern.

18. Datum för nästa möte
Vendela föreslår ett nytt möte V.34 och meddelar att hon kommer skapa en omröstning i
Facebook-gruppen längre fram kring det specifika datumet.

● Vendela meddelar att hon haft diskussion med Sally Storm om möjligheten att hålla
hybridmöten där somliga från styrelsen är på plats och andra deltar över zoom.

19. Övriga ärenden
Daniel lyfter förslaget om att anordna en picknick under sommaren i föreningens namn och ber
om att få detta beviljat samt att få tillåtelse att marknadsföra aktiviteten. Kristina undrar om Daniel
tänkt använda pengar från budgeten, vilket Daniel svarar nekande på. Vendela framhåller att
picknicken är en god idé då det blir ett evenamang för de studenter som är kvar i Lund över
sommaren. Vendela ber Daniel kontakt Daniella för marknadsföring av picknicken.

Daniel undrar om det för närvarande finns LP-merchandise. Vendela och Erik meddelar att det för
tillfället inte finns, men att merchandise-projektet gemensamt kan drivas av styrelsen under
hösten.

20. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 11:41.

___________________________________ ___________________________________
Maja Konforta Vendela Lindholm
Sekreterare Ordförande

___________________________________
Daniel Werner
Justerare


