
ilHS
Lundap sykologemâs stormöte
SA]VTMANTRADESPRCITOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2020-12-17 1 (3)

Tid
Klockan 17.30*19.00

Plats
Zoom

Näryatande:
Närvaro enligt bilaga N(inarol;sta 20 20 -1 2 -1 7

gÅrcndz

Ordfötande Sally Storm hälsar alla vãlkomna till mötet,

1. Möteæ öppnande
Mötet förklara^s öppet Hockøn 77 :35.

2. Besl¡¡t om mötets bÞhöriga utlysande
Stormötet har utlysts två yeckor innan utsatt tid, såväl via e-post sor{r via sociala mediet. Mütet faststd.lls

ha utþts enligt stadgama,

3. Adiungeringat
trnga närv arande bchöver adj ungeras

4. Yalavmötesfunktionä*er

4.1. Yal av mötesûtdförande
Karolina Bovoli utses till möte.sotdförande.

4.2. Y al av mötessekreterare

Johanna Malmsttöm utses till mötessekreterate.

4.3. Y al av iusteringsperson tillika rö¡träkrae
Erík Lundin och Daniella Ekrstöm utses till iusteringspersoner tillika tösuäknare.

5. Fastställande av dagordning och röstlängd
Mötet faststãller den föreslagna dagordningen. Röstlängden faststálls till 18.

6. Styrelsene och utskottens verksamhetsberättelser

6-1. Verksamhet
- Respektive ordförande för de olika utskotten gat þnom sin ve¡ksamhet undet hösten. För mer

infcrrmation se verksømhetsbe¡rittelsen.

- Projektgruppen inför SiegvaldbøJen2021 har startat sitt arbete.

- Sångboken atklad
- Ärets bössa föt Musikhiälpen sker i form av en tävling mot Uppsalas psykokgstudentförcning

FREUD med tillhörande eveflt.

6.2. Ekoncrrui
Ekonomiansvarig Jakob Nilsson gfu igenom ekonomin

7. Revisorns berättelse
Revisom redogör för sin reuisionsberãttelse för vetksamhetsåret 2019-09-01 - 2A20-08-31 och föreslår

att stormötet faststället resultat- och balansräkningen för ve¡ksarnhetsåret 201'9-W-t1' - 202û-08-31'

sarnt ârt stormötet beviljar stlr€lsen frrll ansvatsfühet för verksamhet och förvaltning under
verksamhetsårer 201,9-09 -01 - 2020-08-3L.

8. Beslut om ansva¡sf¡ihet
Stormötet beslutar
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fastställa resultatet och balansräkningen för
verksamhetsåtet 201,9 -O9-01, - 2020-08-31

bevilia styrelsen full ansvarsfühet för verksamhet
och förvaltning under verksamhetsåret 2019-09-01 - 2020-08-31

Møja Straht lcimøar mötet t 8.00. Röstl/ingd¿rfaststrillt tiM 7.

9. Yal av ordinarie styrelseledamötet

9.1, V^lav ordfrirande
Valberedningen tedogör för Sally Stotms kandidatur och föreslår sedan Sally Stotm som
ordförande på X terrnin. Mötet vdljer Sally Storrn sorn ordfötande på 1 termin.

9.2. V al av vice ord6rande
Valberedningen redogör fôr Pelle Schumachets kandidatur och föreslår sedan Pelle Schurnacher

som vice ordforande på 1 termin. l\fotet r,'âljer Pelle Schumache¡ som vice ordförande på 1

termin.

Salþ Stonn ariljs till ríistràkøøre Jìirpønkt 9.i

9.3. Val av ekonomianwarig
Valberedningen redogör för Erik Lundins kandidatut och fö¡eslår sedan Erik Lundin som

ekonr¡mianwangpâ2terminer. Mötet väljer Erik Lundin som ekonomiansvarig på 2 terminer

9.4. Val avinfiormations- och PR-anwarig
Valberedningen redogör fö¡ Daniella Ekströms kandidatu¡ och föreslfu sedan Danieila Ekström
som PR- och informationsansvarig på 2 terminer. Mötet válier D¿niella Eksaöm som PR- oc}r

infotmationsansv arig pâ, 2 tetminer.

9.5. Val av ordftirande fö¡ utbild¡ingsutskottet
Valberedningen har inte fått in någon nominering till posten. Mötet öppnar upp för fri
nominering. Ingen kandidem pãt plats. Mötet beslutâr att vakantsâtta posten'

9.6. Y al av ordfü¡ande für iämlilirhetsutskottet
Valberedningenhat inte fått in någon nominering tìll posten. Mcitet öppnar upp för fri
nominerng. Nellie Bernström kandiderar tili posten på en termin. Mötet väijer Nellie Bernström
till r¡rdförande föt jämlikhetsutskottet på 1 termin.

9;7. Yal av ordfrimnde ltir trivselutskottet
Valberedningen redogör för K¡istina Ma¡tens kandidatur och föreslå¡ sedan Kristina Martens
som ordfö¡aãde för trivselutskottet på 1 termin. M<itet vdlier Kristina Martens som o¡dförande

för rivselutskottet på 1 termin.

Mätet tar enfen ninuters paus mellan 18.41 -18.46.

10. Val till övrþa poster

10.1. Yal av valberedning
Styrelsen prçsentçrar sitt fürslag omJohanna Hansen sorn samrnankallande ledarnot i
valberedningen för VT21-flT21. Mötet vdlietJohanna Hânsen som sammankallande iedamot i
valb eredninge n Íot Y T 21 -I1T2l .

Styrelsen presenterâr sin förslag om Stina Udén som ledamot i valberedniagen för W21-HT21
M<itet väljer Stina Udén som ledamot i valberedningen fötYT21-HT21.

att

att
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Styrelsen föreslår âtt vakantsätta den andta posten som ledamot i valberedningen för
V'Í21 -H.T21.. Mötct vakantsâtter Posten'

11. Beelut orn etyreleene rått att hålla frllnadeval für vakanta poster mellan stor¡nöten

Mötct l¡eslutar an ge sryrelsen rjtt att hålla fyllnadsval för vakantsätta poster mellan stormüten.

12. Beslut om valbe¡edrringens rätt att håIla fyllnadsval inom sþ siåilv mellan stoffnöten

Mötet beslut N att ge valberedningp n rätt att hålla frllnadsval inom sig sjáf v mellan stormöten.

13. Prcsefit¿rton Samhällsvetarkåren vid Lunds univeteitet
Karolina Boyoli, vice ordförande och presideal me¡l ansvat för universitetsgemensamma frâgor vid

Samhdll¡vcøflrâren,presentcraf kåren samt uppmutrftar deltagàrßa vid mötet att söka rill Þostcn som

srudentrepfesentaff för instjtutioncn för psykologi. Katolina vill också att vi ska gå på samhåillsvetarkårens

bal2021 som kommer vara dtg¡tal.

Alice Eksland I'dnur näkt I8'i8,
.Isbelk Tmpé lãnnar nätet I 8.5 9.

14. Presentât¡on Psykologfötbr¡ndets studetandetåd
Amanda Svedberg, vice ordförande föt Psykologfötbundcts studentförening i Lund, prescntelar

suderandcrådct och föreningen i tund'

15, Eventuella övnga &âgot
Inga óvriga kâgor.

16. Mötets avslutande
Mötesordförancle avslutat mötet 1 9.02'

l0/1-21 Lund o{-r-
Malmström

Mötessckre te rare

Daniella Ekstöm
Justeringsperson

lt t-
Edk Lundin

Justeringsperson
lr.,,t(


