
Mötesprotokoll 

Psykologiska Föreningens årsmöte 2013

Tisdagen 2013-10-02

Plats: BT 104, Beteendevetarhuset

Tid: 17.00

Närvarande: Maja Wärvik, Hanna Gustavsson, Josefin Nordlund, Frida Lindgren, Erik 
Lifbom, Frida Anderljung, Johanna Drejare, Anna- Sara Blomgren, Hampus Enkvist, Alireza 
Hosseini, Hedvig Lestander, Anders Ölund, Sara Nyström, Kamilla Brenje, Matilda Delefors, 
Pernilla Söderberg, 

§1 Mötets öppnande. Mötet öppnas av Anders Ölund.

§2 Fastställande av dagordningen. Tidigare §24 (val av representanter till studeranderådet) 
flyttas till §15. 

§3 Anders Ölund väljs till mötesordförande. Hanna Gustavsson väljs till mötessekreterare. 

§4 Samtliga närvarande är röstberättigade. 

§5 Maja Wärvik och Frida Lindgren utses till justerare och rösträknare.  

§6 Mötet har utlysts på behörigt sätt. 

§7 Årsmötet är beslustmässigt, eftersom 16 personer är närvarande (minst 10 krävs enligt 
stadgarna). 

§8 Ordförande Maja Wärvik går igenom verksamhetsberättelsen för Psykologiska 
Föreningen. Fest och Trivsels ordförande Josefin Nordlund går igenom Fest och Trivsels 
verksamhetsberättelse. Se bilaga 1.

§9 Kassör Erik Lifbom presenterar styrelsens ekonomiska berättelse. Se bilaga 2.

§10 Anders Ölund läser upp revisor Irene Brändströms revisionsberättelse, som bifogas till 
handlingarna. Se bilaga 3.



§11 Fastställande av resultat- och balansräkning. 

§12 Avgående styrelse beviljas ansvarsfrihet. 

§13 Verksamhetsplanen fastställs.

§14 Styrelsen

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena. Föreningens 
medlemmar, förutom stödmedlemmar, är valbara till styrelsen. Styrelsens sammansättning bör 
utformas så att en så jämn terminsfördelning som möjligt skapas. 

§15 (tidigare §24) Val av representanter till Studeranderådet. Frida Anderljung och Anders 
Ölund väljs som ordinarie representanter. Gustav Jonsson väljs som suppleant.

§16 Motion om nollningsaktivitetsbidrag som fast post i Psykologiska Föreningens budget. 
Ansökan om 500 kr per termin för nolleaktiviteter, alltså totalt 1000 kr per läsår. Motionen 
antas och nollningsaktivitetsbidrag läggs till som en egen punkt i budgeten. Planerade utgifter 
beräknas då årligen totalt bli 51 000 kr, jämfört med tidigare 50 000 kr.   

§17 Förslaget till följande stadgeändring antas: 

§14 Utträde ur styrelsen

Styrelsen kan under pågående verksamhetsår bevilja alla poster utom ordförande och 
kassör utträde ur styrelsen och adjungera en ersättare, utan att kalla till extra årsmöte. 

Innan stod detta:

§14 Utträde ur styrelsen

Styrelsen kan under pågående verksamhetsår bevilja en ledamot avgång och adjungera en 
ersättare, utan att kalla till extra årsmöte. Detta gäller dock inte för posterna ordförande 
och kassör.

§18 Fastställande av budget. Kassör Erik Lifbom presenterar förslag till kommande 
verksamhetsårs budget. Budgeten fastställs. Se bilaga 4.

§19 Antal styrelsemedlemmar. Avgående styrelse var nio (9) deltagare. Den nya styrelsen 
består av sju (7) deltagare. 

§20 Val av ordförande. Gustav Jonsson väljs. 

§21 Val av vice ordförande. Hampus Enkvist väljs.  

§22 Val av kassör. Josefin Nordlund väljs. 



§23 Val av informationsansvarig. Hedvid Lestander väljs. 

§24 Val av styrelseledamöter. Sofia Landberg, Anders Ölund, Pernilla Söderberg väljs. 

§25 Val av representant till Grundutbildningsnämnden. Gustav Jonsson och Frida Lindgren 
väljs. 

§26 Val av representanter till Programrådet. Emelie Ullstad, Anna- Sara Blomgren, Pernilla 
Söderberg, Alireza Hosseini, Gustav Jonsson och Hampus Enkvist väljs.   

§27 Val av representanter till Beteendevetarsektionen. Anders Ölund och Josefin Nordlund 
väljs.   

§28 Val av revisor. Lars G. Bokeskog, administrativ chef vid Umeå Studentkår, väljs. 

§29 Val av valberedning och sammankallande till nästa årsmöte. Matilda Delefors, Kamilla 
Brenje, Sara Nyström väljs.

§30 Övriga frågor. Inga övriga frågor.

§31 Mötet avslutas av Anders Ölund.

-------------------------------------  ----------------------------------------

Anders Ölund   Hanna Gustavsson

Mötesordförande   Sekreterare

--------------------------------------  -------------------------------------------

Maja Wärvik    Frida Lindgren

Avgående ordförande, justerare  Justerare



Bilaga 1

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Psykologiska föreningens styrelse har under verksamhetsåret 2012/2013 utgjorts av 10 
personer. Maja Wärvik som ordförande, Johan Wretman som vice ordförande, Erik Lifbom 
som kassör samt Hanna Gustavsson, Elin Olsson, Frida Lindgren, Josefin Nordlund, Malin 
Eriksson, Stina Persson och Gustav Jonsson som ledamöter. 

Styrelsen har fortsatt att samarbeta tillsammans med studierektor Mattias Lundberg. Tyvärr 
har han haft svårt att närvara vid mötestiderna. Då stora nedskärningar gjordes på 
psykologprogrammet fungerade styrelsen, tillsammans med Programrådet, som en länk och 
medlare mellan institutionens ledning och ett stort antal studenter som motsatte sig detta. 
Trots att  vi framförde dessa studenters åsikter var nedskärningarna ett nödvändigt faktum. 
Styrelsen har utifrån detta, tillsammans med Programrådet, uppmanat ledningen att  ha en 
större och öppen dialog med studenterna så att förtroende kan återskapas.

Psykologiska föreningen har i vanlig ordning genomfört aktiviteter såsom vår- och 
höstmässorna. Det är viktigt att  studenterna får möjlighet att ställa frågor och bekanta sig med 
oss och våra underföreningar. Vi får även uppskattade förslag på sådant vi bör arbeta med i 
framtiden. I samband med dessa mässor har vi också, liksom tidigare år, haft en bokmässa där 
studenter från olika terminer kan köpa och sälja kurslitteratur. Båda delarna uppskattades. 

Styrelsen har traditionsenligt  delat ut ”Pedagogiska priset”. Medlemmarna fick först  nominera 
kandidater via mail för att sedan rösta på de nominerade på en webbsida tillhörande 
Psykologiska föreningen. Årets pristagare var Anna-Sara Claesson som fick ta emot diplom 
och blomma. Nyheten publicerades i Psykologiska föreningens nyhetsbrev samt på 
institutionens hemsida tillsammans med motiveringen som hyllade hennes tålamod och 
pedagogiska egenskaper, främst under den biologiska kursen på termin två.

Föreningen har gett ekonomiskt bidrag till de varje termin återkommande psykpubarna, 
insparks- och utsparkssittningarna samt luciafirandet, vilka samtliga är budgeterade poster. 
Undergruppen Fest  & Trivsel har fått ekonomiskt bidrag till evenemang såsom Psykpuben 
och en innebandyturnering. Detta utifrån sin fasta budgeterade post. Evenemangen har varit 
mycket uppskattade och många upplever att det är en härlig och tillmötesgående stämning på 
programmet. Föreningen beviljade också ekonomiskt bidrag till en stor fotbollsturnering för 
Psykolog- och psykologistudenter.



Under årets lopp har vi kunnat skicka ut  mer regelbundna nyhetsbrev om vad som händer på 
programmet till alla studenter vid institutionen för Psykologi. Detta tack vare att hela 
styrelsen bidragit till dessa brev och på så vis har det varit ett större gemensamt ansvar, 
snarare än en persons ansvar. 

Två nya undergrupper har startats upp, ”Psykkören” och ”Normkritisk Psykologi”. Den 
förstnämnda blev undergrupp i mitten av verksamhetsåret  och repeterar en gång/vecka och 
har redan haft uppskattade konserter. Den senare har nyligen startats upp och vill ”blåsa liv” i 
en tidigare undergrupp med liknande intressen. Båda undergrupper har väckt stort intresse hos 
studenterna.

Tillsammans med enskilda studenter har vi lyckats anordna två temadagar, istället för en. 
Detta tack vare att vi, förutom ekonomiskt bidrag från föreningen, även använt oss mer av 
Umeå Studentkår och de bidrag man som förening kan söka där. Vi blev varse denna 
möjlighet under utbildningen inom föreningsarbete som vi gick i början av verksamhetsåret, 
som hölls av Umeå Studentkår. Båda temadagarna ”Existentiell psykologi” och ”Juridik för 
psykologstudenter” var uppskattade och välbehövliga inslag på programmet. 

Psykologiska föreningen har året 2012/2013 varit en levande organisation som i högsta grad 
uppfyllt sitt syfte. 

_____________________________   _____________________________

Maja Wärvik, Ordförande     Erik Lifbom, Kassör



Bilaga 1

Fest & trivsels verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Under verksamhetsåret ht-12/vt-13 har Psykologiska föreningens undergrupp Fest och Trivsel 
arrangerat två sk psykpubar (dvs insparksfester för nya och gamla terminer), en skidresa till 
Hemavan, en innebandyturnering med efterföljande prisutdelningsfest samt bidragit med korv 
och dricka till gruppen Lördagsfotbolls fotbollsturnering.

Vid Psykpubarna bjuds samtliga studerande vid psykologiprogrammen in till fest och mingel 
på ett kårhus. Psykpubarna sker alltid första torsdagen på ny termin och upplevs vara ett 
uppskattat evenemang för både nya och gamla studerande. Fest och Trivsel uppskattar att i 
alla fall 150 av psykologprogrammens studerande deltar under varje sådant evenemang. 
Under psykpubarnas officiella tid (19-22) hyr Fest och Trivsel en lokal för att garantera att så 
många av psykologiprogrammens studenter har möjlighet att komma in.

Under hösten arrangerar Fest och Trivsel en innebandyturnering för studerande och till i år 
siktar vi även på att ha ett deltagande lag av föreläsare. Tidigare år har Fest och Trivsel 
arrangerat detta i Ålidhems Idrottshall men då denna var uppbokad blev det nu Gammlias A-
hall. I samband med Innebandyturneringen arrangeras även en efterfest med prisutdelning. 
Här delas de fyra priserna (fair-play, första plats, bästa hejarklack, bästa utklädnad) ut. Denna 
efterfest sker omväxlande på kårhus, krogar och kvarterslokaler beroende på pris på hall för 
själva turneringen. Givetvis är psykologstudenter som inte deltar i själva turneringen 
välkomna på efterfesten. Fest och Trivsel försöker arrangera dessa två evenemang under den 
helg då termin 6 har mitt terminsträff för att så många terminer som möjligt skall kunna delta. 
Verksamhetsåret 12/13 hade 7 deltagande terminer. Uppskattas att ca 100 psykologstudenter 
deltog i evenemanget i någon del.

Skidresan arrangeras normalt under början av vårterminen. Under verksamhetsåret 12/13 
deltog 45 studerande från psykologprogrammen på resan. Fest och Trivsel ser här till att 
försöka få bästa möjliga pris på boende, liftkort och resa samt att dela upp dessa betalningar 
så att resan inte känns oöverkomlig ekonomiskt för de psykologstuderande och att alla som 
vill har möjlighet att följa med. Sedan skidresans början har antalet deltagare ständigt vuxit 
bortsett från detta år då Fest och Trivsel på grund av restriktioner i antalet boende var tvungen 
att sänka deltagarantalet. Till kommande resa siktar vi på att slå verksamhetsåret 11/12 



deltagarantal på 52 personer. Skidresan arrangeras till ett självkostnadspris för 
psykologstudenterna och Fest och Trivsel lägger inget av sin budget på denna resa.

Då Fest och Trivsel under verksamhetsåret 12/13 lyckades spara en del av den öronmärkta 
budgeten då lokaler för Psykpubarna var billigare än normalt lades dessa pengar på att öka 
trivsel på ett annat evenemang. Fotbollsturneringen berikades med korv, sojakorv, bröd, läsk, 
rostad lök och andra tillbehör gratis för alla deltagare och åskådare. 

Under årsmötet för verksamhetsåret 13/14 valdes ny ordförande Josefin Nordlund samt kassör 
Kamilla Brenje av närvarande deltagare. Ledamoterna är från skilda terminer mellan 9-1. Då 
Fest och Trivsel är en löst sammansatt grupp togs beslut om att deltagande kan ske i den mån 
en känner sig engagerad samt att Fest och Trivsel aldrig har för många ledamöter. Samtliga av 
de tidigare utförda evenemangen skall försöka genomföras även under kommande 
verksamhetsår. Fest och Trivsel arbetar fortlöpande med att hitta på nya och även att utveckla 
de äldre evenemangen.

Avgående ordförande,

Nils Högmo, termin 9



Bilaga 2

Ekonomisk verksamhetsberättelse 2012/2013

Under verksamhetsåret 2012-2013 hade psykologiska föreningen en inkomst på 54489,77 kr, 
vilket utgjordes av bidrag från BetSek och Institutionen för Psykologi.

Föreningens utgifter under verksamhetsåret ser ut som följande:

Kontorsmaterial: 100 kr

Fikakostnader: 1 258,91 kr

Höst/Vårmässa: 248,62 kr

Examenssittning: 6 966,95 kr

Övriga kostnader: 666 kr

Insparkssittning: 6545 kr

Lucia: 2 940,70 kr

Innebandyturnering: 1 934,67 kr

Temadag: 10 848 kr

Föreningssammankomster: 1664 kr

Psykpubar: 1 738,93 kr

Fotbollsturnering: 4 897,70 kr

Bankkostnader: 1064 kr
 

Överlag har de flesta kostnader understigit det som budgeterats, med följande undantag:

Temadag – Till temadagen blev föreningen utlovade ytterligare bidrag som ännu inte betalats 
in. Därav översteg kostnaden den satta budgeten.

Lucia – En kokplatta inköptes, som även kommer kunna användas följande år. 

Bankkostnader – Kommer kunna korrigeras till nästa år p.g.a. byta i utskicket av 
kontoutdrag.

Resultatet bli att föreningen i slutet av verksamhetsåret kan uppvisa en vinst på 13 752,29 kr.

Erik Lifbom, avgående kassör



Bilaga 4

Budget för Psykologiska föreningens verksamhetsår 2013/2014
 

Bidragsgivare:
Institutionen för Psykologi
BetSek VT – 13/ HT – 14
 

Intäkter:
28 000 kr
2 x 11 500 kr

Summa:
 
 
 

50 000 kr

Verksamhet:
Informationsmässor
Fest och Trivsel
Lucia
Utsparkssittning/examensceremoni
Insparkssittningar
Postmiddag
Temadag
Gemensamma utgifter
Bankkostnader
Undergrupper
Övrigt
Nolle-kostnader

Utgifter:
700 kr
6 000 kr
2 600 kr
13 000 kr
12 000 kr
2 000 kr
7 000 kr
1 500 kr
700 kr
3 500 kr
1 000 kr
1 000 kr

Summa: 51 000 kr

 


