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Närvarande:
Beslutande ledamöter
Linnéa Eng
Pär Bengtsson
Josefìl Persson

Jakob Nilsson
Julia Denkiewicz
Ebba Olsson
Cecilia

Af l{lint Gustavsson

Ordfrirande
Vice ordförande
Sekreterare

Ekonomiansvarig
PR- och informationsansvarig
Ordförande j âmlikhetsutskottet
Ordfcirande nätverksutskottet

Erika Sigurdsson

Ordi-örande utbildningsutskottet

Jakob Nilsson

Studentrepresentant ledningsgruppen tillika representant
Sveriges Psykologfcirbunds studenter i Lund (SPFS Lund)
Studentrepresentânt Institutions sÐ'relsen
Representant SPFS Lund
Representant SPFS Lund
Representant SPFS Lund

Övriga

Alexandet Heckler
Josefin Persson
Linnéa Eng
Julia Denkiewicz
S

Arende:

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas H.17:31.

2. Utseende av iustetingsperson
St)rrelsen beslutar

^tt

utsc Pär Bengtsson till justeringsperson jämte ordförancle Linnéa Eng,

3. Mötets beslutsmässighet
Nlötet är beslutsmässigt,

4. Adiungeringat
Samtliga näw annde

ad

j

ungeras.

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställs med ändringatn^ att punkt 15 "Srlrdefltrepresentant i Institutionssq.relsen
infornterat" fl1't¡o, ,r.n blir punkt 9 samt att lägga tìll punkten "Infomation om Sesus" som punkt 16.
D äretier beslutar styrelsen

godkänna dagorclningen mecl gjorda ändringar

^tt

6. Ptonomenrunda
En pronomenmnda genomiürs

7. Mårunda
En mårunda genomförs

8. Fastställande av föregående protokoll
St1'relsen beslutar

protokollet 2018:1 förs till handlingarna.

^tt

9. Studentrepresentant i Institutionsstyrelsen informerar
Alexancler informerar om Institutionsstyrelsens uppdrag samt rapporrerar från det senaste nötet (23/1).
Diskussionspunkter som togs upp var bland annat processen kring tilldelning av handledningsuppdrag till
studenter. En utredning har ti-llsatts för att titta närmare pâ frågan ur ett iämställdhetsperspektiv. Viclare
infbrmeracles om att den nomineracle till professuren i klinisk ps1'kobgi âr Sean Perrin, att
Universitetetskanslerämbetet pl{,4,) har utvärderat fi¡rskarutbildningen på institutionen och gir.it den
högsta beng samt att institutionens ekonomi i dagsläget ser bra ut och är i balans. LIna Tellhed, ticligare
ordfijrande fðr l{ommittéen förJâmlikhet, LikabehandJing och Nfångfald (KJLNÐ, har författat en
skrivelse gâllande att ha en paus mellan hiisttermin och vårtermin. Beslutet har legat på rektorsnivå och då
en sådan förändring skulle få långtgående konsekvenser fiir underyisning och studenter har skrivelsen tätt
avslag, trots att båcle personal och studenter håller mecl om att det hacle varir en god idé med en sådan
paus, Alexander infolnerar vidare orn att det finns sÐ'rdokument och delegationsorc'lningar på
universitets-, fakultets- samt institutionsnivå. Sq'rdokomenten på instirutionsnivå kan vara intressanta för
psykologstudenter att ta del av.
Akxander g,ir

10.

kl

1

7 :5

2.

Ny verksamhetsplan

Förra stl.telsens verksamhetsplan för höstterminen 2017 och r'årtenninen 201 8 gås igenom. En revidering
av verksamhetsplaflen görs mecl friljande ändringar:
Punkt 1 "Stärka LP-identiteten", erì ornf-ormulering gcirs av delmål ett kring ter.men "aktiv medlem".
Punkt 2 "Yerka föt ökat stuclentinflytanc{e" delmål tre ("spñdø ìnlbnration oru iþna lanchrtciten') stryks.
Pr-rnkt 3 "Fortsätta slnas på sociala piattfbrmar" behålls i sin helhet,
Punkt 4"Yerka tijr en frjrbättracl arb€tsmiljo" behålls i sin helhet,
Punkt 5 "Uppclatering av stadgarna" stq'ks.

St}.ts1t.. beslutar

att
11.

acceptera vedisamhetsplanen mecl gjorda ändringar,

Nytt gruppkontrakt

Fcirra st1'relsens gruppkontrakt 1-ör hijstterminen 2017 och vârterminen 2018 gås igenom. En reviciering av
gruppkon ttak tet görs mecl firli ancl e ändringar:
En punkt läggs till i slutet av dr¡kumentet mecl fbmruleringen "I nÒjligaste ntiìn ,konta,Qta aamudra ntellan kl 820 pà uardagar."

St1'relsen beslutar

^tt

rösta igenom grLtppkontraktet mecl gforda ändringar

Sryrelsen gåt c1ärefier igenotn vilka kontaktvägar som var och en av sq,'relsens mecllemm¿r föreclrar.

12. O

ñförande informerar

Linnéa berättar att ett fiirslag på föreläsare har kommit in till Lundapsykologerna. Sigrid Steen, sorn har
egen erfarenhet av Ps)'kisk ohälsn och kontakt med ps,1'ki¿¡¡in vill gäina tìjreläsa för psykologstuclenter.
Linnéa undrar om något utskott är intresseracl av att anordna en tôreläsning rnecl Sigrid. Erika och
utbilclningsutskottet är intresserade. Linnéa förmedlar kontaktuppgifier.

13. Samhällsvetatkåren informerar
Stnrken.

14. SPFS

Lund informerar

Julia ochJose{ìn infonnerar oln att SPFS Lund idag Q8/2) skickat in ett budgetförslag till
Psl,kologiörbundet. Förslaget ska godkännas innan det t¡äder i kraft. Bland annat har fiireningen ansökt
om pengar till fika till stonlrjtet i maj samt till en större aktivitet tillsammans med andra vårdstudenter.
Josefìn infbmrerar också om att nomineringspedoden för posterna som ordförande och vice ordförande i
förbundets studerandetåd samt tre suppleanter till förbundssgryçlss¡ är öppen till och med den 1r1/3. 1.1lz
studenter som är intresserade kan nominera sig själva till posterna. Mer infbrmation om
nomineringsfijrfarande kornmer att skickas ut via mail samt publiceras på Facebook. Sludigen informeras
om planerna på en gemensam föreläsningsdag i maj tillsammans med andra studentföreningar som âr
kopplade till förbund anslutna till Saco. IVfer infbrmation kommer allteftersom planeringen tar fbrm.

15. Studentrepresentant

i ledningsgruppen informerar

Jakob rapporterar från ledningsgruppens senaste möte (31 /1), Där diskuterades bland annat den nya
terminsgruppen och termin 10. Annat som diskuterades var miljripsl,kologi som examensmål, det är oklat
vad begreppet innebär, antingen kommet det specificeras eller strykas som examensmål. Den
kompletterancle utbildningen för psykologer med utländsk examen diskuterades också, cle läser nu sin
andra termin av totalt tre terminer. Den pågående diskussionen oû1 rutiner kring studentets grupparbeten
fbrtsatte under mötet. Gmppkontrakt för studenter diskuterades samt nå:let att introducera detta rcdan pâ"
termin 1. En mall tör gruppkontrakt håller på att skapas. Gruppteflektioner ska också införas som erì
återkoppling av hur grupparbetet har fungerat. Institutionens ekonomi börjar l¡li bättre igen, en diskussion
fõrdes kring vad som ska göras med de pengar som blir över. Slutligen diskuterades institutionens n)¡a
sttategidokument (se även punkt 9).

16.

Ekonomi

Jakob intbnnerar om att han i dagsläget inte har någonting nt'tt att rapportera gâllande föreningens
ekonomi.

17.

Information om Sesus

Nätverksutskottet har tidigare år sökt pengar ftån Sesus till reseersättning för resa till
psl,kologstudentkongressen PS, vilket samdiga srikta år har blivit goclkänt. I fuhar samma ansökan
skickats in sotn ¡icligare, men en handläggare på Sesus har gett avslag på ansökan. Näwerksutskottet
beslutade därfrjt att ta tillbaka ansök¿n och omfbrmulera denna, En n;'fe¡111¡lerac{ ansökan kommer att
skickas in. Sq'relsen hâ,ller tummarna för att den nya ansökan kommer att godkännas.

18. Rappoftet fuåLî utskotten
18.1

Jämlikhetsutskottet

Ebba berättar att två gästföreläsningar är planerade. Den ena kommer att hållas i mars på temat
HBTQ+ och bemötande. Den anclra f-öreläsningen kommer att hållas i april som en
lunchfijreläsning på temat att vara kvinna inom akademin.
18.2 Utbildningsutskottet
Erik¿ infbrmerar om att utskottet just nu är i ett icléspånande stadium. Blanc1 annat planeras till
våren en föreläsning med Sigdd Steen som har egen erfatenhet av psykisk ohälsa och haft kontakt
rnecl psykiatrin.
18.3

Nätverksutskottet

Cecilia berättar att nätverksutskottet planerar ett evenemang på temat habilitering samt ett nytt
stucliebesök på BUP första l-injen. Föreningen Storasl,s¡ç1 har kc¡ntaktat både iämlikhetsutskottet
och näwerksLrtskottet, troligwis hålls en fiireläsning mecl dern till hijsten. Det finns också planer
på ett lättsamt terrninsöverskridande evenemang. En diskussion har också förts kring att planera
evenemang vid olika ticler, så att så många som n-röfligt kan delta, Slutligen har utskottets
Facebook-sida gjorts offentlig vilket törhoppningsvis skapar en plattfbrm för mer kontakt med
stuclenter.

18.4

Tdvselutskottet

struken.

19.

Vice ordförande infotmerat

Pär ioformerar om atr nästa "fika med LP" är planerad till nästa onsdag (7 /3) H'12-15.
Informationsmatedal om Lrtskotten skickas till Pâr innan onsdag. Julia är behjälplig med att skapa tryckt
informarionsmaterial att ha på plats till fikat.

20. PR- och informationsansvarig informerar
Julia infbrmerar om planerna på att publicera infbrmation om den n1'a styrqlt.tt medlemmar i sociala
medier med bild och kc¡t infonnationstext. Via Facebooks omrösmingsfïnktion komt¡er ett lämpligt
f:'âg personer
datnm för f-otografering spikas, Julia lyfier också frågan om bildpolicï och vikten av
^tt
innan de publiceras på bild,

2l.Daturn och fikaansvar för nästa styrelsemöte
Datum för nästa st)¡relsemöte är onsdag

21

/3 H 17.30-20. Cecilia har fikaansvar.

22. öv.rÍga ärenden
Josefìn lyfier frågan om ifall SPFS Lund kan använda sâmtnâ postlåda utanför P005 som
Lundapsykologerna använder. Sqryelsen beslutar

att

SPFS Lund kan använda Lundapsl'kologernas postlåda utanför P005.

23. Utcheckning
En utcheckning genomförs.

24. Mötets avslutande
Mötet avslutas lJ.

20:1 1.

l',tt
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