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1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 17:15 av ordfürande Daniel Werner.

2. Beslut om mötets behöriga utlysande

Beslut: Mötet anses behörig utlyst.

3. Adjungeringar

Tori Heitmann Jørgensen och Rebecka Brorsson fr'ån Samhällsvetarkåren blev beslutit

adjungerande.

4. Val av mötesfunktionärer

4.1. Val av mötesordförande

Rebeckü Brorsson utses till mötesordförande

4.2. Yal av mötessekreterare

Torì Heilmann Jørgens¿z utses till mötessekreterare

4.3. Val av justeringsperson tillika rösträknare

Hugo Hdrmark utses till justeringsperson

Dsniel Werner utses till rösträknare

5. Fastställande av dagordning och röstlängd

Ändra redaktionellt (från pLrnkt l2.l och 12.2till l3.l och 13.2).

Beslut om att ändra signerade på motion 13.2 till att det är endast Daniels motion, och inte

styrelsens.

Ändrar for att lägga till flera punkt under 6.1 om utskott.

Med dessa ändringar fastställas dagordrringen och röstlängden sätts till 19.

6. Styrelsens och utskottens verksamhetsberättelser

6.1. Verksamhet

Daniel Werner berättar om verksarnheten. Frågor från mötet ställs till
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verksamhetsberättelsen och besvaras av Daniel Werner

lnga beslut togs under punkten.

6. 1.1 Jämlikhetsutskottet

Den ansvariga för detta punkt berättar. Frågor ställs till den som berättar och densamma

personen svarar på dessa frågor. Inga beslut togs under punkten'

6.1.2 Nätverksutskottet

Den ansvariga för detta pr"rnkt berättar. Frågor ställs till den som berättar och densamma

personen svarar på dessa frågor. Inga beslut togs under purrkten'

6.1.3 Utbildningsutskottet

Den ansvariga för detta punkt berättar. Frågor ställs till clen som berättar och densamma

personen svarar på dessa frågor. Inga beslut togs ltnder punkten'

6.1.4 Redaktionen

Den ansvariga för detta punkt berättar. Frågor ställs till den som berättar och densamma

personen svarar på dessa frågor. Inga beslut togs under punkten'

6. 1.5 Trivselsutskottet

Den ansvariga for detta punkt berättar. Frågor ställs till den som berättar och densamma

persolten svarar på dessa fr'ågor' Inga beslut togs under punkten.

6.1.6 Vice ordftirande

Den ansvariga för detta purrkt berättar. Frågor ställs till den som berättar och densamma

personen svarar på dessa frågor. Inga beslut togs under punkten.

6.1.7 Balkommitén

Den ansvariga för detta punkt berättar. Frågor ställs till den som berättar och densamma

personen svarar på dessa frågor. Inga beslut togs under pr-rnkten.

6.2. Bkonomi

Jacob Padoan berättar om ekonomin. Det öppnas upp for frågor från mötet, som besvaras

av Jacob Padoan.

Inga beslut togs under punkten.

Daniel Werner lämnade mötet 18:03.

Mötet beslutade att ta en paLrs l8:05.

Personer lämnade mötet l8:15. Röstlängderi justeras till 17 (?).

Mötet öppnades igen 1B:16.

7. Revisorns berättelse

Revisorn berättar och mötet får rnöjligliet att ställa fi'ågor till revisorn, som blir besvarat.
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8. Beslut om ansvarsfrihet

Styrelsen inväntar rekommendation från revisor

Revisor yrkar på att inte besluta om ansvarsfrihet enligt stadgan. Det lyftes upp till diskussion.

Jacob yrkar på att revisorn kollar på detta årets ekonotniska räkenskap och vid nästa stormöte

röstas på ansvarsfrihet för ekonomiansvarig.

Jacobs yrkande bifallits.

Det öppnas upp för fi'ågor för ansvarsfrihet för resten av styrelsen. Det fanns inga.

Stonnötet beslutade om ansvarsfrihet för resten av styrelsen, med Jacobs yrkande

9. Val av ordinarie styrelseledamöter

9.1. Val av vice ordförande

Valberedningen föreslår att vnkantsätta posten som

vice ordförande für Lurrdapsykologerna.

Valberedningen läser upp nomineringstexten om att vakantsätta posten.
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r f)Mötesordförande öppnar upp för m otkand idaturer.

Daniel \ilerner nominerar Maja Magnusson Skog.

Maja presenterar sig själv som motikandidat.

Den nominerade följs ut av mötet.

Diskussion öppnas.

Maja Magnusson Skog väljs som vicé ordförande
0
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Motkandidaten får komma tillbaka in till mötet och är vald vid acklamation.

9.2. Yal av informations- och PR-ansvarig

Valberedningen föreslãr att Alexnndra Sclt¿d omväljs till

infonnations- och PR-ansvarig för

Lurrdapsykologerna på 1 tennin.

Valberedningen läser upp nomineringstexten om att ornvälja Alexandra Schad till

informations- och PR-ansvari g.

Mötesordförande öppnar upp för motkandidaturer. Det finns inga.

Alexandra Schad presenterar sig själv som kandidat.

Mötet far ställa frågor till kandidaterr, och kandidaten svarar.

Den nominerade följs ut av mötet.

Röstlängden justeras till 1 8.

Diskussion öppnas.

Alexnndra Schad omväljs som infonnations- och PR-arrsvarig vid acklarnation.



Kandidaten får komrna tillbaka in till mötet och Alexanclro Scltad är vald vid acklamation.

9.3. Val av ordförande för nätverksutskottet

Valberedningen föreslilr att vakantstitta posten som

ordförande för nätverksutskottet.

Valberedningen läser upp nomineringstexten om att vakantsätta posten.

Mötesordförande öppnar upp för motkandidaturer.

Viktor Magnusson blir nominerad. Tackar nej till nomineringen.

Stormötet bifallar valberedningens förslag om att vakantsätta posten som ordförande för

nätverksutskottet.

9.4. Yal av ordftirande för trivselutskottet
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Valberedningen föreslâr att lohannu Gustrd'sson Frennert väljs till

ordförande for trivse I utskottet för Lundapsyko logerna

på 1 termin.

Valberedningen läser upp nomineringstexten om att omvälja Johanna

Gustafsson Frenneft till ordförande för trivselutskottet för Lundapsykologerna.

Mötesordförande öppnar upp för motkandidaturer. Det finns inga.

Johanna Gustafsson Frenneft presenterar sig själv som kandidat.

Mötet får ställa frågor till kandidaten, och kanclidaten svarar'.

Den nominerade följs ut av mötet.

Diskussion öppnas.
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Johanna Gustafsson Frennert väljs till ordförande för trivselutskottet för Lundapsykologerna

vid acklamation.

Kandidaten far komma tillbaka in till mötet.
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10. Beslut om styrelsens rätt att tillsätta vakanta poster inom styrelsen

Det öppnas upp for frågor, det finns ej.

Diskussion öppnas, men ingen anmäler sig till diskussionen.

Beslutet bifallits.

11. Val till övriga poster

11.1. Val av valberedning

12. Beslut om styrelsens rätt att tillsätta vakanta poster inom valberedningen

Sally Storm yrkar på att valberedningen far rätt till att tillsätta vakanta poster inom

valberedningen.

Det öppnas för frågor, det finns irrga.

Mötesordförande ställer upp beslutet upp emot yrkandet fr'ån Sally Storm.

Yrkande bifal lit, medarr bes lutspunktet fal I it.

13. Motionsbehandling
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Styrelsen föreslår att vakantsätta posten sonl samlnankallande ledarnot i valberedningen.

Styrelsen föreslår att vakantsätta posten som ledamot i valberedrringen

Styrelsen föreslår att vakantsätta posten som ledamot i valberedningen

Sally Storm nominerar Hugo Härmark ledamot i valberedningen.

Hugo Hännark nominerar Sally Storm som salnrnankallande ledamot i valberedningen.

Motkandidaterna får presentera sig.

Det öppnas för frågor till kandidatema, och kandidaterna får svara på frågorna.

Kandidaterna bes gå ut av rnötet. Ròstlängden justeras till 16.

Diskussion öppnas.

Sally Storm blev invald sorn sammankallande ledarnot i valberedningen.

Hugo Härrnark blev invald sonr ledamot i valberedningen.

Stormötet bifallit styrelsens förslag om att vakantsätta posten som ledamot i

valberedningen.

Kandidaterna fick komma tillbaka in i rnötet. Röstlängden justeras till 18.
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13.1 Två motioner om redaktionen

Yrkande får möjligheten till attyttra sig orn motionerna.

Det öppnas upp för frågor, som besvaras av yrkande.

Diskussion öppnas.

Yrkande att ändra narnn till PR-utskottet.

Motion om "Media-utskottet" dras tillbalça. Yrl<ande orn "Ändra namn från Redaktionen

om till PR-utskottet".

Motionen om att merch-gruppen ska bli en undergrupp till Redaktionen (PS: PR-utskottet)

bifallits.

Adam Brandt-Karlsson yrkar att änclra namn från Redaktionen till PR-utskottet. Yrkandet

bifallits 72 emot2.

Röstlängden justeras till 17.

13.2 Motion om stilguide ftir Canvas

Motionen förklaras, det öppnas für frågor som motionerande svarar på

Diskussion öppnas.

Daniel drar tillbaka sin motion, och yrkar istället "Lundapsykologarna ska jobba für att

förbättra kommunikationen med studentrepresentanterna invalda av Samhällsvetarkåren

für att få samarbete på Carrvas' stilguide."

Jacob yrkar "Lundapsykologarna ska jobba för att förbättra kommunikationen med

studentrepresentanterna invalda av Samhällsvetarkåren för att skapa bättre samarbete."

Diskussionen avslutas.

Daniels yrkande fallit.

Jacobs yrkande bifallits.

14. Presentation Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet

Fick presentera sig och besvara frågor.

15. Presentation Psykologförbundets studeranderåcl

Fick presentera sig.

16. Eventuella övriga frågor

Inkommen motion ska diskuteras.

Jacob yrkar på att sätta streck i diskussionen. Jacobs yrkande bifalrit.

Hugo yrkar på att sätta av 10 minuter till att diskutera. Hugos yrkande fallit.

Debatt öppnas med talarlista.

Beslut om "att förlänga beslutet fi'ån föregående stonnöte om att LP INTE ska verka för att

anordna en aktivitet med Alexander Bard" bifallits.
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Marcus Bengtsson yrkar for att "stormötet ger till uppdrag till styrelsen att se över

räkenskapsåret så att det sammanfalla med tillsättande av ekonomiansvarig."

Det öppnas für frågor, inga frågor.

Diskussion öppnas, inga punkter tìll diskussion.

Yrkande bifallits.

Stormötet avtackar föregående styrel se.

17. Mötets avslutande

Mötesordförande avslutar mötet 20: I 8.
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