Lundapsykologernas styrelse

Sammanträdesdatum

SAMMANI nÄoB spRor oKoLL

201,8-1,0-10

àH3
Protokoll20lSzT
Plats

Tid

P017, Hus P, Paradisgatan 5 P, Lund

I(lockan 17:15-19:45

Närvarande:
Beslutande ledamöter
Erik Lundin
Pär Bengtsson

Johanna Malmstöm
Jakob Nilsson
Julia Denkiewicz
Axel van der Have

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare

Ekonomiansvarþ
Pr- och informationsansvarig
Ordförande trivselutskottet

Övdga
Erik Lundin
Johanna Malmström
Jakob Nilsson

Studentrepresentant ledningsgruppen
Representant Psykologförbundets studentfötening i Lund
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\ Arende:
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas

ld,.'1,7

:25

2. Utseende av iusteringsperson
Styrelsen beslutar

^tt

utse Pär Bengtsson till justeringsperson jämte ordförande Erik Lundin.

3. Mötets beslutsmässighet
Mötet dr beslutsmässigt.

4.

Adjungeringar

Inga nãrrarande behöver adjungeras

5. Fastställande av dagordningen
Dagordmngen fastställs.

6. Fastställande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar

^tt

protokollet 201.8:6 förs till handlingarna.

7. Ordfötande informerar
Ordförande informerar atthøn ska börja rekrytera personer till valberedningen.

8. Psykologfötbundets studentförening i Lund informerar

1 (3)

Ordförande och vice ordförande ska åka ull Stockholm för Studeranderådsmöte där de kommer få
inspiration frä¡ andra studentföreningar i Sverþe. Annars har föreningen inget plânerât just nu då det inte
är nàgot särskilt stort engagemang fuân medlemmarna.

9. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar
Det har inte varit något möte med ledningsgruppen sedan senaste styrelsemötet och således finns det inget
att informera om. Erik ställer en öppen fråga om det är något stytelsen vill att Erik ska ta upp till nästa
möte. Jâkob tar upp art det hade varit fördelakug atr. fâ" teda på de rätta svaren till salstentorna. Styrelsen
diskuterar kring salstentor och vad som gäller kring rättningstid, ex-tentor och vad som är anledningen till
att studenterna inte får ut de rätta svaren till salstentornâ samt förslag på hur systemet med rätta svar till
salstentorna kan förbättras.

L0.

Ekonomi

Jakob har inget nytt ãttrr;ppoftera,

11.

Rapporter från utskotten
11.1

Utbildningsutskottet

Edk berättar attKataÅna Bernhardsson från litteraturvetenskapliga fakulteten kommer att hålla en
föreläsning på psykologprogrammet termin 10 och kan tänka sig att hålla en föreläsning nktad till generella
av sig till Enheten för medicinens
psykologsrudenter, då under LP. Erik har också funderãt pã
^tthöla
historia om âtt få tillgång till en föreläsare som kan prata om S:t Lars sjukhus.
11.2

Ttivselutskottet

Àxel berättar att utskottet har anordnat en finsittning som blev mycket uppskattad. Nästa lunchmöte är
den 17e oktober. Axel planerar att samarbeta med näwerksutskottet. Axel funderar också på någon typ av
LP-dag.

12.

P

r- och informationsansvarig infotmerar

Julia infotmer^r om att vi behövet t^ flyl- bilder på styrelsens medlemmar. Styrelsen diskuterar kring hur
dessa tas enklast. Styrelsen kommer fram till att vi använder de individuella bilder som redan finns på en
del styrelsemedlemmar och tar nya bilder på de som tilikommlt till styrelsen för denna terminen i

anslutning till nästa styrelsemöte. Julia föreslår också att styrelsemedlefirma(nâ ska skriva en liten text om
sig själva som kan läggas upp med bilderna på Instagram. Julia påminner också om att skriva t-ill henne om
någon vill få med något i nästa nyhetsbrev.

13. Målsättning HT18
Erik tar upp och diskuterar kring vad vi vill ha för målsättning med HT18. Styrelsen diskuterar kring att en
målsättning kanvara att tillsätta alla poster. Ett förslag kommer upp om att påminna om de vakantsätta
posterna i nyhetsbreven framöver. En annan målsättning kan vara att fortsätta hålla igång och utöka
verksamheten samt göra LP mer attraktivt för icke-aktiva medlemmar ãtt errga,ger sig. Att fokusera på att
få in intresserade medlemmar i utskotten. I(anske rikta sig till de som vadt aktiva i Ànknytningen HT18.
Vidare kommer verksamhetsplanen fràn fölra terminen att gås igenom inför nästa styrelsemöte som en
grund för denna terminens målsättning.

14.

Övriga diskussionspunkter

-

Gruppkontraktet ska kollas igenom inför nästa styrelsemöte så att det kan godkännas där.
Ordförande ska uppdatera kontaktuppgrfternapâ. LPs facebooksida.
Jakob påminner om att rösta till Samhällsvetarkårens fullmäkuge och uppmanar stytelsen âtt rösra
på psykologstudenter.

Axel föreslår att vi ska anordna en Fika med LP för att kunna marknadsföra LP och PS19. Pär
meddelar att han t^r tagi det när det finns tid och att det ärbra omordförandena för utskotten är
där och kan informera.

Jakob meddelar att de utökade LU-kotten nu är fi-xade och att han kan visa hur de fungerar efter
mötet.

L5.

Datum och fikaansvar för nästâ styrelsemöte

31. /

10 kJ 16.45. Jttha fixar fika.

16.

Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 18.32.

Erik Lundin
Sekreterare

6.

U

Pär Bengtsson
Justerare

Ordförande

