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Närvarande:
Beslutande ledamöter
Linnéa Eng
Pär Bengtsson
Josefin Persson

Jakob Nilsson
Ebba Olsson
Erika Sþtdsson

,\xel van der Have

Otdförande
Vice ordförande
Sekreterare

Ekonomiansvarig
Ordförande j ämlikhetsutskottet

Otdförande utbildningsutskottet
Ordförande trivselutskottet

Övriga

Erik Lundin

Studentrepresentant ledningsgruppen tillika rePreseritant
Sveriges Psykologförbunds studenter i Lund (SPFS Lund)
Studentrepresentant ledningsgrupp en

Josefin Persson

Representant SPFS Lund

Jakob Nilsson

ñ

iirende:

1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl. 17:38.

-

2. Utseende av justeringsperson
Styrelsen beslutar

att

utse Axel van det Have till justeringsperson jämte ordförande Linnéa Eng.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt.

4.

Adjungeringat

Samdiga ¡äwarande adjungetas.

5. Fastställande av dagordningen
Dagordningen faststdlls med ändringaffia" àttpunktema 16 "Rapporter från utskotten" och 17 "Yice
ordförande informerar" flyttas upp och blir punkt 9 och 10. Därefter beslutar styrelsen

att
6. Mårunda

godkänna dagordningen med gjorda ändnngar,

Bn mårunda genomfilts,

7. Fastställande av föregående protokoll
Stytelsen beslutat

att

protokollet 2078:4 förs till handlingarna.

8. Ordförande informetat
Iinnéainformerar ofi: att valbetedningen har fått in nominering"t ¡ill sa¡tligavakartta styrelseposter,
vilket är positivt. Samidigt uppmanar ßnnêa alla stytelsemedlemmar att fotsätta att motivera petsoner att
nominera sig till de lediga postema på plats på stormötet, Linné¿ beràttar också om en förfuâgan om att
vara med och artange:a Slaget om samvetet som kommer ske i septemb er. ünné,a undrar om någon i
styrelsen vill anordna psykologstudentemas meclverkan tillsammans med faddrama. Huvudfaddrurnhar
'tnrappotteta dla
redan blivit kontaktade angående medverkan. Vidare behöver Linnéa
styrelsemedlemmars kontaktuppgifter till Folkuniversitetet. En lista skickas runt under mötet föt
styrels emedlemm atna

an fylla i.

9. Rappottet ftárfi utskotten
9.1 Trivselutskottet
Axel informeør frän trivselutskottets senaste möte. Bland annat bestämdes att utskottet kommer
föt grillningen efter stormötet Q2/5) och att det inte kommer att anordnas någon annan
^tt
^nsvaLt
grillaing. Utflykt till Skrylle blir av imaj (10/5). Finsittningen kommer dätemot
tetminsavslutande
atr planeras in i samband med anknytningen till hösten. Detsarnma gäller paintballen som planeras
bli en uppfoljn-ngsaktivitet f& alla studenter efter anknytningen. "A.xel informerar också om att
högtalaten sorr- varit trasig kommer att reklametas.
9.2 Jämlikhetsutskottet
Ebba berättar atr jämlikhetsutskottet på det senaste lunchmötet hade en utvärdering av året som
gått som bland annat behandlade kommunikationsstrukturen i utskottet och föreningen. Tankarna
från utvärderingen diskuteras vidare under punkt 11 "Idégenerering inför hösten".

9.3 Utbildningsutskottet
Erika informerat att den planerade gästföreläsningen tyvärr blir inställd på grund av personliga skdl,
men att person€n som skulle föreläsa fortîannde är intresserad att göta det framöver.
9.4 Näwerksutskottet
Strakeø.

10. Vice ordförande infotmetar
Pärbetättør att "Fika med LP" kommer att genomföras innan stormötet, men att det hat varit svårt att
hitta ett lämpligt datu;n. Pär ber de styrelsemedlemmar som har möjlighet att hj;ilpa till att strilla iordning
innan och efter. En låimplig tidpunkt för fikat är nâgon dag under veckan innan stormötet (L4-17 /5).
11.

Idégenerering inför hösten

Styrelsemedlemmølrnz diskuterar förslag på idéer inför höstens styrelse- och föreningsarbete. Tonvikt i
diskussionen ligger på hur styrelsen kan arbeta f& att nà ut till alla psykologstudenter i Lund. Följande
fötslag kommer upp i diskussionen:

¡
o
o

Att sätta upp en skylt utanför P005 ftir att enkelt informera om när lunchmöten hålls, liknande den
som sittet i Skinners.
Att aktivt börja använda den tavla som sitter i Skinners för att informera om lunchmöten.
Att ha ett återkor:rmande mailutskick till Lundapsykologernas medlemmar, och alltså intebanutskick
som går via Anita.

¡ Att anordna

"Fik¿ med LP" under den f<irsta dagen för studenterna på tennin

1.

.

Att uppmuntra studenter på termin

1 att registrera sig som medlemmar

i Lundapsykologema redan

första dagen,

.
.

A.tt representânter fr.ãn Lundapsykologemas styrelse presenterar sig redan den första
anknytningsdagen och tydligare uppmuntrar studentema på termin 1 att bli medlemmar.
Att redan i informationsmailet som skickas till alla nya studenter uppmuntra till att registrera sig som
medlem (i samband med informationen om anknytningen),

¡ ,\tt inspireras av LUPEF,
.

som vuxit explosionsartat den senaste tiden, genom strategin att satsa
mycket på nollningen.
r\tt utskottens aktiviteter i början av terminen àr mer riktade mot studenterna i termin 1, samt att
aktiviteter planems i direkt anslutning till anknytningen (förslagwis veckan efter
anknytningsp erio den).

. ,\tt ha en "LP-vecka" ditekt efter anknytningen, där till exempel utskotten har ansvar för vatsin dag.
. Att dela ut qgpàsat eller andta profilprodukter till nya medlemmar.
. Att vara mer lyhörd kdng vad studenterna vill att Lundapsykologerna skavara och göra, søÍnt
^tr.
vid alla aktiviteter som anordnas.
Att med jämna mellanrum ställâ ut en burk kakor i Skinners och önska studentema ttevlig heþ samt
bifoga information om vad som händer i Lundapsykologerna framöver. Vice ordförande föreslås
passa på

o
.

afi

fràga om det

ansYata föt detta.
Att göra Lundapsykologemas Facebooksida mer interaktiv, till exempel genom att

dela roliga bilder

ellet artiklar.

Övrigt som diskuteras:

.

.Att undersöka om posten som PR-och informationsansvarþ ska göras om till ett eget utskott,
eftersom ett stort u¡1sy¿1 ligger på den som innehar posten. Ett första steg är att undetsöka om det
finns intresse för attvara med i ett sådant utskott.

.
.

Att undersöka om det finns ett inffesse för. andra nya utskott? Exempelvis ett idrottsutskott.

.

,{.tt

samar.l>eta mer med studenter från andra program, exempelvis anordna gästföreläsningar
tillsammans. Kåren kan y^râ ettbta ingång i ett sådant samarbete.
Att arbeta för att involvera fristående kurser mer i psykologprogrammet, till exempel genom att bjuda
in dem till Lundapsykologernas aktiviteter.

Styrelsen beslutar

att

Iinnéa köper in en anslagstavla till korridoren utanföt P005 för max 500 kr,

L2. Samhällsvetarkåren

infotmerar

Struken.

13. SPFS

Lund infotmerar

Josefin informerar om att SPFS Lund kommer att ha en medlemsdag imorgon Q/5) där alla som vill kan
bli medlemmar i Psykologförbundet, fika och prata med representanter från SPFS Lund och
Studeranderådet. Vidare informeras om att den planerade temadagen som skulle hallas i slutet av mâi
till hösten 2018. Yttetligate en temadag som vänder sig till flera vårdstudenter, med fokus
på interprofessionellt lärande, planeras till hösten 2018,
ist¿illet planeras

L4. Studentrepresentant

i ledningsgruppen informerar

Jakob inform em fràn ledningsgruppens senaste möte som var i onsdags Q5 / 4) oclr' dâhälften av
programmets kurser utvärderades. Bland annat diskuterades uppsatskursen på termin 10. Tidigare har fleru
examensarbeten som utgått från kdnsliga personuppgifter kunnat göras utan att etikprövas, något som
kanske inte längre kommer àttvara möjligt, Troligwis kommer de studenter som ska göra kliniska studier
framöver att behöva ingå i existerande forskningsprojekt eftersom etikprövningarna ät så pass kostsamma.
Även pensionsavgångar som kommer att påverka vissa kurset diskutetades undet mötet. Eva Tideman,
Bjöm Gustavsson och Gardar Viborg kommer att gåLi pension på deltid, medan Anna Pardo kommer att
gå i fullständig pension. En diskussion om hur detas tjänstet ska täckas upp fördes. Vidare hat
intäftzstudentrepresentânter i ledningsgruppen skickat en skrivelse till ledningsgtuppen med förslaget

^tt

terminsombud i alla terminer. Ett terminsombud är en person som hat till uppgrft att samla in vad
studenterna tycker om de senast avslutade kutserna. Förslaget skulle innebäta ett mer långsiktigt
kusutvärderingssystem än det vi haridag. Ledningsgruppens nästa möte är den23/5.

15. Studentrepresentant

i Institutionsstyrelsen infotmerar

Straken.

16.

Diskussion kring borttagna moment på psykologprogrammet

Styrelsen för en diskussion kring moment som tagits bort i samband med nedskämngarnapä
psykologptogtatnmet. Ett moment som saknas fu panelsamtalet på kurs 3:1. Dessutom önskas mer
iamiljeterapi utöver det som erbjuds under kurs 7:1. Met fokus på funktionsvariationer önskas också.
Styrelsen ger studentrepresentântema Sakob och Erik) i uppdrag att ta med styrelsens önskemål till

ledningsgruppen.

17.

Ekonomi

Linnéa öppnar upp för diskussion om önskemål gällande inköp inför terminens slut. Styrelsen beslutar
(en till P005 och en till Skinners) för max 400 kr.
Ebba köper en LP-maskot (en hund) för 300 kt.
^tt
Linnéa köper bestick, lås, diskmedel, diskuasor, diskborstar samt salt och peppar till
att
Skinners för max 300 kr.
att höja Anknytningsbudgeten för ht18 med 1300 kr till totalt 3000 kr.
ge îaddr.arnai uppdrag att köpa in något anknytningsrelaterat med Lundapsykologemas
^tt
logga för 4500 kr som kan användas även för kommande ankn¡ningar.
att höla budgeten till vårens tackevenemang med 1500 kr till total 1615 kr.

att

18. PR- och

U¡néaköper wå vattenkokare

informationsansvarig infotmetar

Struken.

19.Tackaktivitet för aktiva i LP
Linnéa föredrarpunkten. Tiden för tackmiddagärplarrerat till den 9/5 kl18:30. Linnéa uppmanar
utskottsordförandena att kolla med sina aktiva medlemmar vilka som kan vara med på middagen och
åtetkoppla detta till linnéa senast imorgon Q / 5). Förslag på testautang är i förcø hand Tugg och i andra
hand Vespa.

20. Övriga diskussionspunkter
I)nnéaøckarför sin tid som ordförande.

2l.Daturn och fikaansvar för nästa stytelsemöte
Struken.

22.Utcheckning
En utcheckning genomförs,

23. Mötets avslutande
Mötet avsluas kl. 20:31.

Josefin Persson

Linnéa Eng

Sekreterare

Ordförande

Axel van der Have
Justefafe

