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Nätvatande:
Närvaro enlrgt bilaga

1.

Nàraaroli¡ta 2018-02-06.

$ Àrendc
Ordförande för Lundapsykologerna Linnêa Eng hälsar alla välkomna tjll mötet.

1.

Mötets öppnande

Mötet förklatas öppnat klockan 16:25.

2. Beslut om mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts wå veckot innan utsatt tid, såvál via e-post som med affischering. Kandidatur
poster har utlysts i samband med detta. Mötet beslutas därför ha utlysts enligt stadgarna.

t-ill vakanta

3.Adiungeringat
Mötet beslut^r
4.

^tt

àdjuîgera samtliga icke-medlemmar och ge dessa nârvaro-, lttrande- samt yrkanderätt.

Yal av mötesfunktionärer
4.1 Yal av mötesordftitande
Christina Abdulahad utses :ll môtesordförande.

4.2 Yal av mötessekreterare
Josefin Persson utses till mötessekreterare.

4.3 Yal av iusteringspers oner

tillika tösttäknare

Alexande¡ Heckler och Johanna Malmström utses till justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fastställande av

dagordning och röstlängd

Mötet fastställer den föreslagna dagotdningen med följande justeringar: punkt 10 "Eventuella propositionet" tidigateläggs och blir punkt 6, punkt 6 "Styrelsens och utskottens verksamhetsberättelser" senareläggs och blir punkt 8, ändringen sker med efterföljande justeringar av punktnumreringar.
En nätvarolista skickas runt som även fungerar som röstlängd. Röstlängden fastställs till 21 röstberâttigade
pefsonef.

6.

Eventuella propositioner
6.l Proposition 1
Propositionen innebär en revision av Lundapsykologernas stadgar (se bilaga 2 Propotition Reuision au
brndapy,ëologernas stadga). Varje änddng presenteras och möjlighet finns att ställa ftågor och diskutera
varje enskild ändring. Àndringarna röstas sedan içnom sepüat.
O¡dfömnden fuägar om mötet vill bifalla de enskild¿ beslutspunkterna. Finner så i samtliga fall.
Mötet röstar igenom proposition 1 i sin helhet.

-

7

.

Yal av ordinarie styrelseledamöter
7.lYal av vice ordfürande
Valberedningen föreslår att vakantsätta posten som vice ordförande såvida ingen nominering

inkommer omedelbart.
Pär Bengtsson nominerar sig på plats.
Mötet väljer Pär Bengtsson till vice ordförande på wå terminer.

7.2Yal av PR- och informationsansvadg
Valberedmngen framlägger sin nominering avJulia Denkiewicz och föreslår att hon väl¡s till PR- och
informationsansvarig på wå terminer.
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Mötet väljerJulia Denkiewicz till PR- och informationsansvarig på två terminer.

7.3Yal av ordförande ftit nätverksutskottet
Valberedningen framlägger sin nominering av Cecilia af Klint Gustavsson och föreslfu att hon väljs
till ordfötande för nätverksutskottet på två terminer.
Mötet väljer Cecilia af KLnt Gustavsson tjll ordförande för näwerksutskottet på wå terminer.

7.4Yal av ordftirande ftir trivselutskottet
Valberedmngen föreslår att vakantsättâ posten som ordfötande för trivselutskottet såvida ingen nominering inkommer omedelbart.
r\xel van der Have nominerar sig på plats.
Mötet väljer Âxel van der Have till otdförande för näwerksutskottet på två terminer.
Linu¡ Àluerbrandt går

kl

/

7.00

Ltn¡éa tackar avgående styrelseledamöter, Fanny Söderberg (tidigare ordförande för näwetksutskottet),
Una Neðió (tidrgare ordförande fôr trivselutskottet) samtJoakim Kennberg (tidrgare vice ordförande) för
deras engagemang

i föreningen.

Sarah Àrnþrs går kl l7:07.
Fanni Hellenarck går kl l7:07.
Cøilia af Klint CuÍafsnn går kl 17:07.
Julia DenkiewitTg,år kl 17:07.
Ja,kob Rearerdahl g,år kl 17:07.
Pcir Bengtsson g,år kl 17:07.

Fannl Säderbergg,år

kl l7:07.
kl 17:07.

Rebetka Nserfors g,å'r

8. Styrelsens och utskottens verksamhetsbetättelset
S.l Verksamhet
Ltn¡êz Eng informerar om sryrelsens och utskottens verksamhet under terminen som gått.
Styrelsen harhaft möten var tredje vecka. Fokus i styrelsearbetet under hösten harlegat på arbetet
med propositionen om stadgeändringarna. Stytelsen har också finansierat och varit en del av anknytningen för nya.studenter på psykologprogramrnet. Vidare hat styrelsen kontinuerþ kontakt med kåren, institutionen och andrz programföreningar.
Näwerksutskottets verksamhet. Utskottet har haft 6 lunchmöten under terminen. De har anordnat två
studiebesök, ett på BUP Första Linjen och ett på Psykologhuset. De har också anordnat ett panelsamtal med psykologer inom olika verksamheter, däribland vårdcentral, teamet för krigs-och tortyrskadade
och parterapi samt en föreläsning med tre skolpsykologer.
y^r rtflal:' vecka. De hat anJämlikhetsutskottets verksamhet. Utskottet harhaÍt lunchmöten ungefär
ordnat två gästföreläsningar under höstterminen på temat ensamkornmande flyktingbarn. De har också sammanställt synpunkter från studenter pä programmet och övedämnat dessa till ledningsgruppen.
Utbildningsutskottets verksamhet. Utskottet harhaft två lunchmöten under höstterminen. De anordnade en töreläsning om PTSD utiftån ett brukarperspektiv och genomförde en undersökning om
¡äwaro på föreläsningar, vilken presenterades för ledningsgruppen.
Trivselutskottets verksamhet. Utskottetharhaltlunchmöte citkavaønnan vecka. De har bjudit på
fika till psykologprogrâmmets studenter samt anordnat en julsittning och en finsittning.

8.2 Ekonomi
Lnnêa informerar om föreningens ekonomi. Föreningen håller sig inom budgeten. Verksamhetsårets
budget þöstterminen201l - vårterminen 2018) ligger pä26000 kr. I{var för resten av verksamhetsåret finns ca 1,1,1,75kr.
En frãga ställs om föreningen planetar att köpa in en ny vattenkokare till Skinners, vilket styrelsen
planerar att göra under våren.

9. Presentation Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet
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Christina,\bdulahad, ordförande för Samhällsvetarkären, informerar om kåren, "facket" för studenter.
Kåren art>etar för att förbättra utbildningarnapâ. institutions-, fakultets-, universitets- och nationell nivå.
Informatj.on om Samhällvsetarkåren finns på hemsidan sâmvetet.org. Christina informerar vidare om Kårferansen, en utbildningsdag den 23 /4 som vänder sig till studenter som àr aktiva i kåren, sektionerna och
programföre ntngatna,
Alexander Huklerg,år

24

kl

f 3.

17:27.

10. Presentation SPFS Lund
Josefin Persson, ordförande för SPFS Lund och studetanderådsrepresentant i Sverþes Psykologförbund,
beràtta¡ vad som fu pâ gângi föreningen just nu. Bland annat kommer en lunchföreläsning hållas tisdagen
de¡ 1.3 /2 och nästa lunchmöte är onsdagen den 1,4 /2. Josefin beràttar också om förslaget från studeranderådets styrgrupp att slå sârrunân Psykologstudent Sverige @S) och PS-kongressen med studeranderådet
och Psykologförbundet. Ett förslag kommer att läggas fram tjll PS årsmöte på PS-kongressen i Göteborg i
maj. JoseFrn uppmanff alla som är engagende r ftägan afr. nàwara vid PS årsmöte och att hora av sig till till
Josefin via mail eller Facebook med eventuella funderingar.

1L.

Eventuella motioner

Inga motioner har inkommit.

12.

Eventuella övriga frågor

Önskemål uppkommer om mer perigâr till anknytningen till kommande tetminer. Styrelsen tar till sig synpunkten. I övrþt inga övnga frågor.

Í1. Mötets avslutande
Mötet förklaras âvslutât H 17:37

it"l^!
Persson

Mötessekreterare

Âbdulahad
Mötesordförande

ffi.ilril,;,L'r

Alexandet Heckler
Justeringsperson

Linnéa Eng

Ordförande Lundap

Justeringsperson

i,H3
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Ort och datum

Justeringsperson

Ordfiirande Lundapsykologerna

Namn (textat):

ì
)
Namn (textat): L)r¡\tøö 'Lna

Underskrift:

Underskrift:

Ort och datum:
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Proposition

-

Revision av Lundapsykologernas stadgar

Sammanfattning:

Styrelsen füreslår att:

$

1.5
o

Den som är antagen till och bedriver sina studier på psykologprogrammet vid Lunds
universitet får per automatik komma på Lundapsykologernas aktiviteter och bli aktiva
inom ft)reningen. Den som är akti* engagerad i styrelse, utskott, intressegrupp eller
valberedning betraktas som aktiv medlem. All form av medlemskap och engagemang
inom Lundapsykologerna är kostnadsfritt.

Andras
a

Medlemskap

till:

Den som är antagen till och bedriver sina studier på psykologprogrammet eller
Kompletterande utbildningftr psykologer med utkindsk examen vid Lunds universitet
får per automatik komma på Lundapsykologernas aktiviteter och bli aktiva inom
füreningen. Den som deltagit på någon av Lundapsykologernas øktiviteter under
senaste året kan bli medlem genom att registrera síg. All form av medlemskap och
engagemang inom Lundapsykologerna är kostnadsfritt.

Ta bort:
Den som rir aktivt engagerad i styrelse, utskott, intressegrupp eller valberedning eller
deltar i något av Lundapsykologernas evenemang betraktas som aktiv medlem.

Styrelsen ftireslår även att:

$

1.6
.

Firma tecknas av ordfürande och ekonomiansvarig i füreningen, förutom betalning av
räkningar via giro.

Andras

o

Firmateckningsrätt

till:

Firma tecknas av ordfürande och ekonomiansvarig enskilt i ftlreningen, fürutom
betalning av räkningar via giro. Uppdraget som firmatecknare ingår i de uppdrag som
ordförande och ekonomiansvarig tilldelas nrir de vdljs till sina poster.

Styrelsen foreslår även att:
S

2.2.2
o

till:

Andras

.

Mandatperiod

Ordinarie styrelseledamöter väljs på två terminer. Om möjligt bör hälften av
styrelsens poster tillsättas på våren och resterande på hösten für att skapa ett
överlappande av kunskap och erfarenheter. Möjlighet finns även att väljas på enskild
termin om exempelvis planerade utlandsstudier omöjliggör ett engagemang i två
terminer. Styrelseledamöter som väljs under andra mötet på våren tillträder vid
höstterminens början. Styrelseledamöter som väljs på resterande möten tilltrader
omedelbart.

Ordinarie styrelseledamöter vdljs på ett år utifrån tidpunkternaför stormötena.
Invalda styrelseledamöter tilltrrider efter avslutat mote. Om möjligt bör hälften av
styrelsens poster tillsättas på våren och resterande på hösten ftir att skapa ett
överlappande av kunskap och erfarenheter. Möjlighet finns även att väljas på ett
halvår om exempelvis planerade utlandsstudier omöjliggör ett ldngre engagemang.

Ta bort:

o

Styrelseledamöter som väljs under andra mötet på våren tilltrader vid höstterminens
bùrjan. Styrelseledamöter som vdljs på resterande mðten tilltrrider omedelbart.

Styrelsen ftireslår även att:
$

2.2.3
o

Invald ordinarie styrelseledamots utträde sker i samband med terminsstart efter
uppdragets tidsmässiga bundenhet har upphört. Styrelsen får dock, om synnerliga skäl
füreligger, bevilja utträde ftir enskild ordinarie styrelseledamot vid annan tidpunkt.

Ändras

o

Uppsägning av uppdrag

till:

Invald ordinarie styrelseledamots utträde sker i samband med stormöfe. Styrelsen får
dock, om synnerliga skäl füreligger, bevilja utträde ftir enskild ordinarie
styrelseledamot vid annan tidpunkt.

Styrelsen foreslår även att:
$ 2.2.5.1

Allmänt

o

Ordinarie ledamöter i Lundapsykologernas styrelse är ordfürande ftir
Lundapsykologema, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig samt ordfüranden
ftir de fyra utskotten. Utskottens vice ordfüranden åir suppleanter i styrelsen.

Andras
a

till:

Ordinarie ledamöter i Lundapsykologernas styrelse är ordftirande ftir
Lundapsykologerna, vice ordfürande, sekreterare, ekonomiansvarig, informationsoch PR-ansvarig satnt ordfüranden ftir de fyra utskotten. Utskottens vice ordftiranden
är suppleanter i styrelsen.

Styrelsen ftireslår även att:
S

2.2.5.2 Ordförande
o Ha huvudansvar ftir attnya studenter

på termin 1 introduceras

till

Lundapsykologernas verksamhet och tillsammans med studentlänken anordna
internatet für termin 1.

Ändras

.

till:

Ha huvudansvar für att nya studenter på termin 1 introduceras
Lundapsykologernas verksamhet.

till

Samt att:

o

Handha ftireningens konto tillsammans med ekonomiansvarig.

Ändras

o

till:

Handha füreningens konto och varafirmatecknare tillsammans med
ekonomiansvarig.

Styrelsen föreslår även att ta bort:
S

2.2.5.4 Sekreterare
c Tillsammans med utskottsordforandena

upprdtta ett datoriserat register över ahiva
medlemmar som samtycker till detta och hålla registret uppdaterat.

Styrelsen foreslår även att lägga till:
S

2.2.5.5 Ekonomiansvarig

.

Upprdtthålla och uppdatera ett register över medlemmar

Styrelsen füreslår även att:
$ 2.2.5.6 Informations- och PR-ansvarig

o

Ha huvudansvaret für att information på hemsidan samt på Facebook-sidan är aktuell.

Ändras
a

till

Ha huvudansvaret für att information på hemsidan samt på övriga sociala medier àr
aktuell.

Styrelsen fcireslår även att:
$

3.1.1
o

Beskrivning under $ 3.1 Stormöte

Stormötet är ftireningens högsta beslutande organ och är öppet ftir samtliga studenter
på psykologprogrammet. Stormöte hålls två gånger under vårterminen och en gång
under höstterminen. Vid behov kan ett extrainkallat stormöte hållas. Val till
Lundapsykologernas vakanta poster sker på stormötet. Val till Psykologftirbundets
Studentfürening i Lund (SPFS Lund) sker också på stormötet. Vid stormöten gäller
ftiljande:

o
o
.

protokoll ska ftiras.
justerare utses für att protokollet ska anses giltigt.

inftir varje stormöte ska en dagordning upprättas.

Andras
O

till:

Stormötet är ftireningens högsta beslutande organ och tir öppet ft)r samtliga studenter
på psykologprogrammet och på Kompletterande utbildningför psykologer med
utldndsk examen. Stormöte hälls en gång per termin. Vid behov kan ett extrainkallat
stormöte hållas. Val till Lundapsykologernas vakanta poster sker på stormötena. Val
till Psykologftirbundets Studentfürening i Lund sker också pävårens stormöte. Yid
stormöten gäller ñlj ande:

o
o
o

protokoll ska füras.
justerare utses für att protokollet ska anses giltigt.
infür varje stormöte ska en dagordning upprättas.

Styrelsen foreslår även att:
S

3.1.2
o

Utlysning

Kallelse till stormötet ska ske minst två veckor i förväg ftir att mötet ska anses
behorigt utlyst. Kallelse ska ske via e-post och Facebook-sidan. Afhschering bör ske i

samband med kallelse.

kandiderar
kallelsen..

Andras

.

till

Vid utlysning ska vakanta poster uppges och hur man

dessa. Dagordning och övriga möteshandlingar ska också bifogas

till:

Kallelse till stormötet ska ske minst två veckor i ftrväg für att mötet ska anses
behörigt utlyst. Kallelse ska ske via e-post, tillgdngliga sociala medier och andra
kommunikationskanctler. Affischering bör ske i samband med kallelse. Vid utlysning
ska vakanta poster uppges och hur man kandiderar till dessa. Dagordning och övriga
möteshandlingar ska också bifogas kallelsen.

Styrelsen floreslår även att:
S

3.1.3 Motionsrätt

o

Motionsrätt har enskild student på psykologprogrammet. Motioner skall vara
styrelsen tillhanda senast tre veckor före stormötet.

Andras

o

till:

Motionsrätt har enskild student på psykologprogrammet och på Kompletterande
utbildningför psykologer med utldndsk examen. Motioner skall vara styrelsen
tillhanda senast tre veckor ftire stormötet.

Styrelsen ftireslår även att:
$ 3.1.4 Rösträtt

o

Rösträtt på stormöte har alla studenter på psykologprogrammet vid Lunds universitet.
Styrelseledamöterna har inte rösträtt i frågan om styrelsens ansvarsfrihet, ej heller vid
val av revisor.

Ändras
a

till:

Rösträtt på stormöte har alla studenter på psykologprogrammet och Kompletterande
utbildningför psykologer med utländsk examen vid Lunds universitet.
Styrelseledamötema har inte rösträtt i frägan om styrelsens ansvarsfrihet, ej heller vid
val av revisor.

Styrelsen foreslår även att:
$ 3.1.6 Beslutsmässighet

o

Stormötets beslut är endast beslutsmässigt giltigt när det totala antalet närvarande
röstberättigade är minst 20 personer. Mötet måste dessutom vara korrekt utlyst.

Ändras

.

till:

För att mötet ska anses beslutsmässigt giltigt måste mötet vara korrekt utlyst.
Styrelsen ska alltid sträva efter ett så högt deltagande som möjligt på stormötena.

Styrelsen föreslår även att:
S

3.1.9 Val av ledamöter tiil Psykologförbundets

Studentförening i Lunds styrelse

o

Valbara poster är ordfürande i SPFS Lund, sekreterare i SPFS Lund, kassör i SPFS
Lund, 2 Studeranderåd-medlemmar (2 SR-medlemmar) samt kongressombud i SPFS
Lund.

Ändras

.

till:

Valbara poster är ordinarie ledamöter i Psykologförbundets Studentftirening i Lunds
styrelse, 2 medlemmar till Psykologfürbundets studeranderåd (SR-medlemmmar)
samt kongressombud.

Och att:

o

Ordinarie ledamöter i SPFS Lund bör väljas pâ eft är

Ändras

.

till:

Ordinarie ledamöter bör väljas på ett år

Samt att:
o Val sker under Lundapsykologernas stormöte på hösten då ordinarie ledamöter i
SPFS Lunds mandatperiod löpt ut eller under Lundapsykologernas stormöte på varen

om en post i SPFS Lunds styrelse blivit vakant.

Andras

o

till:

Val sker under Lundapsykologernas stormötepå våren då ordinarie ledamöter i
P sykolo g1lörbunde t s Studentfar ening Lunds mandatperiod löpt ut.

Styrelsen foreslår även att:

$ 3.1.11 Dagordning vid ordinarie stormöte

t
2
¡

Mötets öppnande
Beslut om mötets behöriga utlysande

Val av mötesfunktionåirer

3.1..
3.2.
3.3.
4
5

Val av mötessekreterare
Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Fastställande av dagordning och röstlängd

Styrelsensochutskottensverksamhetsberättelser

5.1.
5.2.
5.3.
6
7
8

Val av mötesordfürande

Verksamhet

Ekonomi
Revisoms berättelse

Revisorns berättelse
Beslut om ansvarsfrihet

Val av ordinarie styrelseledamöter

8.1. Val av ordftirande
8.2. Val av vice ordfürande
8.3. Val av sekreterare
8.4. Val av ekonomiansvarig
8.5. Val av informations- och PR-ansvarig
8.6. Val av ordfürande fiir utbildningsutskottet
8.7. Val av ordftirande für nätverksutskottet
8.8. Val av ordforande ftirjämlikhetsutskottet
8.9. Val av ordftirande ftir trivselutskottet
9 Val till övriga poster
9.1.. Val av revisor
9.2. Val av valberedning
9.3. Val av firmatecknare
10 Presentation Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet
l.L Presentation Psykologft)rbundets Studentft)rening i Lund (SPFS Lund)
11.1. Val av ledamöter i SPFS Lunds styrelse
11.2. Yal av kongressombud
1.

1..3. Y

al av Studeranderåd-medlem

12 Eventuella propositioner
13 Eventuella motioner

(S

R-medlem)

14 Eventuella övriga frågor
15 Mötets avslutande

Andras

till
1. Mötets öppnande
2. Beslut om mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionåirer

4.
5.
6.
7.
8.

3.1 Val av mötesordftirande
3 .2 Y al av mötessekreterare
3.3 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Fastställande av dagordning och röstlängd
Styrelsens och utskottens verksamhetsberättelser
5.1 Verksamhet
5.2 Ekonomi
Revisorns berättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av ordinarie styrelseledamöter
8.1. Val av ordftirande tillika firmatecknare
8.2. Yal av vice ordftirande
8.3. Val av sekreterare tillikafirmateclcnare
8.4. Val av ekonomiansvarig
8.5. Val av informations- och PR-ansvarig
8.6. Val av ordfürande ftir utbildningsutskottet
8.7. Yal av ordftirande ftir nätverksutskottet
8.8. Val av ordft)rande ftir jämlikhetsutskottet

8.9. Val av ordftirande fiir trivselutskottet
9. Val till övriga poster
9.1. Val av revisor
9.2. Yal av valberedning
1 0. Presentation Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet
I 1. Presentation Psykologftirbundets Studentfürening i Lund
1 1.1.
Val av ledamöter i styrelsen
11.2. Val av kongressombud
11.3. Val av Studeranderåd-medlem (SR-medlem)
1 2. Eventuella propositioner
1 3. Eventuella motioner
14. Eventuella övriga frågor
15. Mötets avslutande

Styrelsen föreslår även att:

$ 3.L.12 Bestämmelser om dagordningen

.

Verksamhetsberättelserna presenteras på höstens stormöte, men på vårens andra
stormöte kan punkten ersättas med en presentation av styrelsens och utskottens
verksamhet.

Såväl student på psykologprogrammet vid Lunds universitet som styrelsen får avge ftirslag
att behandlas av stormötet. Motioner, propositioner samt styrelsens eventuella yttrande över
dessa ska i sin helhet bifogas dagordningen. För att eventuella motioner ska behandlas av
stormötet ska dessa vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan stormötet. För att
eventuella propositioner ska behandlas av stormötet ska styrelsen ha ställt sig bakom dessa
senast tre veckor innan stormötet.

Ändras

.

till:

Verksamhetsberättelserna presenterus kortfattat på stormötena genom en presentation
av styrelsens och utskottens verksamhet.

Såväl student på psykologprogrammet vid Lunds universitet och på Kompletterande
utbildningför psykologer med utldndsk examen som styrelsen får avge fürslag att behandlas
av stormötet. Motioner, propositioner samt styrelsens eventuella yttrande över dessa ska i sin
helhet bifogas dagordningen. För att eventuella motioner ska behandlas av stormötet ska
dessa vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan stormötet. För att eventuella
propositioner ska behandlas av stormötet ska styrelsen ha ställt sig bakom dessa senast tre
veckor innan stormötet.

Styrelsen föreslår även aIt ta bort:
$ 3.2.6

.

Adjungeringar

Studentkinken dr stcindigt adiungerad. Studentldnken har utöver detta rÒstrtitt i de
frågor som rör studentltinkens arbetsområde.

Samt:
a

representanter för Psykologftirbundets Studentforening i Lund (SPFS Lund) är
ständigt adjungerade.

