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Protokoll 2021:10

Plats Tid
P008, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund Klockan 17:00-18:51

Närvarande:
Beslutande ledamöter

Vendela Lindholm Ordförande
Kristina Martens Vice ordförande
Maja Konforta Sekreterare
Erik Lundin Ekonomiansvarig
Daniella Ekström (via Zoom) Pr- och informationsansvarig
Arwin Naderi Ordförande trivselutskottet
Hugo Härmark Ordförande nätverksutskottet

Övriga (om närvarande)
Erik Lundin Studentrepresentant ledningsgruppen, Studentrepresentant

Institutionsstyrelsen, Representant Balkommittén

§ Ärende:

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17:15.

2. Mötets beslutmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

3. Adjungeringar
Inga närvarande behöver adjungeras.

4. Val av justerare
Styrelsen beslutar

att utse Kristina Martens till justeringsperson jämte ordförande Vendela Lindholm.

5. Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.
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6. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar

att protokollet 2021:09 förs till handlingarna.

7. Ordförande informerar
Vendela har fått revisionsberättelsen från revisor Maja Straht. Den ska skickas ut med kallelsen till
Stormötet. Vidare behövs en fikaansvarig till Stormötet. Vendela tar på sig att koka kaffe och Kicki
erbjuder sig att fixa fika.

Vendela har mejlat Samhällsvetarkåren om att vi vill ha en mötesordförande och en mötessekreterare
under Stormötet men hon har inte fått svar än.

Styrelsen diskuterar verksamhetsberättelsen då det tidigare varit tal om att eventuellt ändra i stadgarna
kring när verksamhetsberättelsen för det gångna året måste vara klar. Kicki föreslår ett förtydligande i
stadgarna om att verksamhetsberättelsen från det gångna året ska presenteras och vara färdigställd
tills Stormötet. Vendela ska formulera ett förslag på ändring och att skicka ut ändringsförslaget
tillsammans med kallelsen till Stormötet.

Vendela har haft möte med valberedningen. När valberedningen får in nomineringar till
styrelseposterna kommer de även fråga om dessa vill kandidera till valberedning och revisor.
Valberedningen ska även nominera en ny valberedning.

Termin 1 och 2 använder inte Facebook-gruppen Andrahandslitteratur.  Arwin tar på sig att dela
länken i respektive termins Facebook-grupper.

Vendela ska ha möte med socionomstudenternas eventansvariga för att diskutera om
socionomstudenterna ihop med psykologstudenterna kan ha någon typ av julevent eller dra ihop
något gemensamt inför Musikhjälpen.

Inför förevarande möte skickade Vendela ut en reviderad städpolicy.
Styrelsen beslutar

att den reviderade städpolicyn förs till handlingarna.

8. Vice ordförande informerar
Kicki meddelar att hon ska ta tag i Fika med LP. Kicki kommer bestämma ett datum och kan vi andra
närvara vore det bra.

9. Psykologförbundets studentförening i Lund informerar
Ingen representant närvarar.
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Hugo Härmark lämnar mötet kl. 17.45

10. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Erik var på möte igår. Det pratades bl.a om ändringar av kurslitteraturen för kurs 9. Erik tog under
mötet även upp saker som sagts på Terminsrådet förra veckan där mycket handlade om
grupparbeten. Erik ska göra en skrivelse till nästa ledningsgruppsmöte där frågan kring grupparbeten
ska diskuteras vidare.

11. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar
Erik ska på möte nästa vecka och där ska studentföreningarnas ekonomi avhandlas.

12. Ekonomiansvarig informerar
Erik har lagt ett budgetförslag i ekonomimappen för HT21/VT22. Han uppskattar att vi kommer få
ett överskott från tidigare verksamhetsår på 35 000 kr. Erik menar att det vore bra om vi spenderade
ca 10 000 kr av dessa. Vidare informerar Erik om sångböckerna. Dessa har betalats och när de säljs
kommer LP göra ytterligare överskott. Dessa pengar kommer också behöva spenderas.

13. Balkommittén informerar
Erik berättar att Balkommittén nyligen beslutat att de ska hålla i ett eftersläpp. Det har även beslutats
om att det ska hållas danslektioner på Eden.

14. Rapport från utskotten
a. Jämlikhetsutskottet

Nellie närvarar inte på mötet.

b. Nätverksutskottet
Hugo meddelar att han inte har fått svar från de PTP-psykologer han varit i kontakt med.
Hugo har även talat med Daniel om att ha ett utskottsöverskridande event där tanken är att bjuda in
yrkesverksamma från BUP från tre olika generationer.

c. Trivselutskottet
Arwin berättar att Trivselutskottet hade Pubquiz igår och informerar lite om den kommande
finsittningen. Arwin ska även ha ett infomöte om fadderskap för T1 på tisdag.

d. Utbildningsutskottet
Daniel närvarar inte på mötet.
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e. Redaktionen
Daniella har gjort affischer. Just nu publicerar hon vilka poster i styrelsen som man kan söka
i våra sociala medier.

15. Budgetering av överskott
Erik rekommenderar att merch köps in i vår. Kicki tar upp en del praktiska saker kring merchen.
Denna måste förvaras någonstans när den köps in. Hon tar även upp att LP inte har Swish och
påpekar att det skulle underlätta försäljning av merchen om LP hade det. Vendela ska undersöka
möjligheten till detta hos banken.

Inköp av högtalare diskuteras. Arwin berättar om olika prisklasser för högtalare han kollat på.
Styrelsen tycker det är bra om högtalaren är någorlunda mobil och vattentålig.
Styrelsen har tidigare fattat beslut om att köpa in en högtalare. Styrelsen röstar om huruvida de ska
köpa in en högtalare á 4 000 kr eller en högtalare á 6 000 kr. Alla närvarande röstar för att köpa den
dyrare högtalaren.

Därefter beslutar styrelsen

att godkänna Trivselutskottets inköp av en högtalare á 6 000 kr.

16. Övriga ärenden
Det finns mycket papper och andra saker i skåpen i P005 som hade behövt rensas ut. Vendela
föreslår att vi ska ha en städdag.

17. Datum och fika-ansvar för nästa styrelsemöte
Preliminärt datum för nästa möte är 1 december kl. 17:15. Arwin är fikaansvarig.

18. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18:51.

___________________________________ ___________________________________
Maja Konforta Vendela Lindholm
Sekreterare Ordförande

___________________________________
Kristina Martens
Justerare


