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Tid
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Ordfötande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Ordförande 

i 
ärnlikhetsutskottet

Ordfcirande nätverksutskottet
Ordf<jrande utbildningsutskottet

Studentrepresentant ledningsgruppen tillika representant
Sveriges Psykologförbunds studenter i Lund (SPFS Lund)
Representant SPFS Lund
Representant SPFS Lund
Medlem i Lundapsykologerna tillika tilltänkt pr- och
informationsansvarig samt representant SPFS Lund

Övriga

Linnéa Eng

Josefìn Persson

Jakob Nilsson
Ebba Olsson
Fanny Söderberg
Erika Sþrdsson

Jakob Nilsson

Josefin Persson
Linnéa Eng

Julia Denkiewicz

S iirende:

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

2. Utseende av iusteringsperson
Stgelsen beslutar

att utseJakob Nilsson till justetingsperson jämte ordförande Linnéa Eng.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet âr beslutsmässigt.

4. Adiungeringar
Samdiga närvarande adjungetas.

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastst¿ills med åinddngatîaattpunkt 9 "Samh¿illsvetarkâtreninfotmenf'stryks. Dárefter
beslutar styrelsen

att godkänna dagordningen med gjorda ändringar.

6. Måtunda
En måtunda genomfürs.

7. Genomgång av föregående protokoll
Styrelsen beslutar



att protokollet 2017J,2 förs till handlingarna.

8. Ordförande informerar
8.1 Anknytningsaktivitet med termin 1
Linnéa visar upp de nya tygkassarna som har kommit och som ska delas ut tjll termin 1 under
ankn¡ningsaktiviteten Q5/1). Därefter görs en avstämning inför aktiviteten. De olika stationerna
kommer att plâceras ut i P-huset, Eden, R-huset och M-huset, och uppgiften/aktiviteten som
grupperna ska utföra vid varje station bör vara ungefir tio minuter lang. Följande stationer
bestäms (aktivitet inom parentes):

. Ordförande star vid första och sista stationen, vilket är i P115 (delar in och skickar ivdg
grupperna) och entrén till P-huset (delar ut tygkassar när gruppetnaätÞJata.)

. Ordförande för jämlikhetsutskottet ár i kâllaren på Eden (várderings<ivning)

. Ordförande för näwerksutskottet ¿ir i studendoungen/entréhallen i R-huset (rollspel på temat
Nyutexaminerad psykolog)

. Ordförande för utbildningsutskottet är i P005 ('Para ihop citatet med tätt psykolog ),. Ekonomiansvarig (sekreterare kan inte närvara) är utanför M1,24 i M-huset (quiz på temat
Psykologiska myter)

Iinnêa ansvarâr f& att fylla tygkassarna som ska delas ut med innehåll: olika användbatalänkat,
sånghäfte, godispåse, karta övet byggnaderna i Paradiset, mindmap över de olika
studentföreningarna inklusive kontaktuppgifter samt övetblick övet höjdpunktet på utbildningen.

Jalia kommer kl17:46

8.2 Introduktion av Lundapsykologerna i tetmin 1

I-nnéa informerar om att en presentation av Lundapsykologerna kommer att hållas tillsammans
med kåren imorgon (16/l)þJ 15-16. Alla stytelsemedleflrnar som kan uppmuntras att näwata.

8.3 Information från valbetedningen
Två personer har nominerat sig till de vakanta posterna, den ena till posten som ordförande för
nätverksutskottet och den andra till posten som pr- och informationsansvarig. Vakanta poster där
ingen ännu nominerat sig dr vice ordförande samt ordförande för trivselutskottet.

8.4 Förslag på stadgeändringar
Linnéa går igenom de förslag på änddngar i Lundapsykologernas stadgar som styrelsen har
arbetat fram. Styrelsen beslutar

att stálla sig bakom förslaget och skicka det som en proposition att rösta om på
nästkommande stormöte.

9. SPFS Lund infotmerar
Josefin informerat om att terminens första lunchmöte halls imorgon (16/I).För näwørande finns ingen
ny information ftån Psykologförbundets studeranderåd ellet SPFS Lund att deþe styrelsen.

10. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Jakob rapporterar fràn det senaste styrelsemötet som hölls innan julledigheten. Bland annat infotmetade
Martin Sloþast att arbetet pågfu med att skapa ett mer hållbart system nrir det griller anställdalärare.
Systemet innebär bland annat att inte anlita timanst;àlfdalärare i samma utsträckning som innarì, utan att
istállet sträva efter kontinuitet genom tillsvidareanstdllningar. Vidare informerades om att Erik Hedman
blivit erbjuden tiänsten som professor i klinisk psykologi vid institutionen. Poängteras bör att han ännu
inte har tackat ja till tjänsten. Yttedigare punkter som diskuterades var att budgeten för institutionen i
dagsläget ser bra ut, att det finns ett behov av nya dfuektiv kring studenters grupparbeten i form av
gruppkontrakt samt att Ladok 3 snart kommer att lanseras. Den nya Ladok-versionen kommer bland

^nna;t ^tti 
ett tidigare skede än idag tydliggöra för studenter om de är godkända på kurser ellet inte och

lárare kommet 
^tt 

fâL signera alla examinerande moment (som exempelvis seminatium) direkt i Ladok.



Sludigen diskutetades att socialstyrelsens slu riga riktlinjer för behandling av ångest och depression har
kommit ut.

11. Planering av kommande stormöte
Styrelsen planerzr det kommande stormötet som kommer att hållas tisdagen den 6/2. Följande
ansvarsfördelning gås igenom:

. Ansvar för fika (budget 200 kr): Josefin. Ansvar för gàva och intyg till avgående styrelseledamöter: Linnéa

. Ansvar för Google slides-presentation: Linnéa ochJulia

. Ansvar för att presentera utskottens aktiviteter undet mötetl Linnéa
' Ansvat för att beskriva utskottens aktiviteter (verksamhetsberättelse) i Google slides-

presentationen: ordförande för tespektive utskott
. Ansvar för att skapa ett Facebook-evenemang och affisch: Julia. Presidieordförande: ordförande för karen
. Mötessekreterare: Josefin. Ansvar för fika med LP för att promota stormötet: Iirl-r:rêa

12. Studentrepresentant i Institutionsstyrelsen informerar
Då Alexander, studentrepresentant i Institutionsstytelsen, inte kan närvara vid dagens möte drat Linné,a

þnom de viktigaste punkterna från Institutionsstyrelsens senaste möte. Vissa delar av
psykologprogrammet dr indelat efter olika teman, så kallade strimmor, och tanken är att dessa ska följa
undervisningen under hela progtammet. Exempel pà sädana strimmor ,â,,t barø och øngdom, samtølsmetodik,
kriliskaperspektiu samt øtredniøgar och rertur.LedfirLgsgruppen undersöker nu hur väl detta är implementerat
och fungerar i ptaktiken. Budgeten var också en stor punkt under mötet. Både på utbildningssidan och
forskningssida¡har. man gått mer plus änman budgeterat för, vilket beror på nedskärningat och ökade
intäkter. Förhoppningsvis kommer institutionsstyrelsen att kunna skjuta till mer pengar till
utbildningssidan framöver. Efter diskussion och frågor antogs lagd budget under Institutionsstyrelsens
möte. Apropå ekonomi kraftsamlar allakärer i Lund nu för inför en stor nationell studentkårskongress drir
man ska diskutera vilka studentfrågor som böt ddvas mot regeringen. Höjda anslag och nytt
tilldelningssystem ár på agendan.

13. Ekonomi
Jakob informerar om att det just nu ?ir ett tillfälligt underskott i budgeten. Det beror på att styrelsen och
trivselutskottet ligger ute med pengar. Dels rör det sþ om de tygkassat som köpts in och ddr medel tagits
ftån bufferten tillsvidare. Pengar till tygkassarna kommer att täckas av medel från Folkuniversitetet, vilker
söks i slutet av terminen (se protokoll 2077272). Trivselutskottet ligger ute med pengar på grund av
sittningat som är bokade och betalade för, men ännu inte genomförda. Pengar kommer att komma in i
samband med anmälningsavgiften.

14. Rapporter från utskotten
14.1 Jämlikhersurskottet
Ebba informerar om att förstâ lunchmötet för terminen dr på onsdag (17 /'l). En plan som
utskottet har àr att anordna en föreläsning med lektor Una Tellhed. En annan är att anordna ett
evenemang/föreläsning tillsammans med föreningen Storasyster. Dessutom finns planet på att
starta en studiecfukel där studenter tillsammans läser och diskuterar kompletterande kurslitteratur.

14.2 Näwetksutskottet
Fanny infotmerat om ett evenemaflg nu på torsdag (18/1 kl 17-19), tre skolpsykologer kommer att
medverka och berätta om sina yrken och svata på ftàgot. Ett hett tips inför praktiken! Fanny
uppmanar stytelsens medlemmar om att promota evenemanget i klassgrupperna. Fanny har också
börjat planera bidrag till resan till PS18, drömscenariot är att kunna betala resan för alla studenter
som åket dit. Utöver detta ligger fokus just nu på att övedämna arbetet till den nya tilltänkta
ordfötanden.

14.3 Trivselutskottet
straken.



14.4 Utbildningsutskottet
Erika berättar att utskottet iust nu planerør en föteläsning om ortoreú till våren.

15. Rapport ftån Pr- och infotmationsansvarig
Julia före&ar punkten och informer^r om att ett nyhetsbrev rit på gång. OnskemåI om särskilda punkter
som ska fi¡nas med i nyhetsbrevet kommunicetas via Facebook. Vidare diskuterar styrelsen föreningens
Instagramkonto. Efter stormötet, n¿ir den nya styrelsen har valts, kommer bilder att publiceras på

styrelsemedlemm arna pà Instagram.

16. Övriga diskussionspunktef
stn'l<en.

17. Datum och fikaansvar ftir nästa styrelsemöte
Datum bestäms nfu den nya styrelsen rit vald, det vill säga efter stormötet den 6/2.

18. Utcheckning
En utcheckning genomförc.

19. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19:33.

Linnéa Eng
Ordfötande
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Jakob Nilsson

Justefare


