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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 29 maj 2017, 16.00-18.00
Närvarande:
Filippa Andreasson
Patrik Trång
Erik Lundberg
Natasha Davin
Mattias Söderberg
Maj Frostvittra
Kim Wallberg
Röstlängd: 7
Övriga närvarande: Axel D’angelo T4
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
Maj valdes till mötesordförande
3. Val av sekreterare
Natasha valdes till mötets sekreterare
4. Val av justerare
Erik valdes till justerare
5. Fastställande av dagordning
Dagordning med tillägget 12 a) brevlåda under övriga frågor från Mattias
6. Föregående protokoll
Föredragande: Natasha
Kontrollerar båda protokollen nästa möte då de senaste inte hunnit justeras
7. Informationsärenden
a) Rapportering från kassören
Föredragande: Mattias
Mycket kvitton att fixa med men annars ser allt bra ut. Kassören har koll på läget.
b) Kommunikationsgruppen.
Föredragande: Natasha
Ett mail från kören samt ett meddelande på Facebook har inkommit. Skicka ett svar angående
Sveriges psykolog förbund.
8. Beslutspunkter
a) Val till PÄR:s styrelse
Ingen ny att välja in vid mötet
b) Inköp av pingisbollar (se bilaga 1)

Föredragande: Maj
Föredragande: Maj

En enhällig styrelse beslutade att bifalla beslutet att köpa in pingisbollar

9. Arbetspunkter
a) Halvspark – Avklarad, kvitton påväg in. T4 och T5 är nöjda.
b) Utspark – Ingen som är här att rapportera.
c) Bowling – Bowlingen var kul. Det var 23 anmälda men blev bara 12 på plats. De spelade två
timmar istället för en. De som dök upp hade kul. Att tänka på till nästa gång: ha fler tillgängliga
platser från början samt räkna med ett bortfall.
d) Kaffebryggare och termos – Erik har hittat en termos som han vill köpa. Den godkänns av alla på
mötet. 2.2 liter stor. Aris får anpassa budgeten för kaffebryggare efter Eriks inköp av termos.
e) Grupprocesskursen – Inget nytt mer än att Patrik och Filippa ska hålla koll inför nästa termin.
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10. Diskussionspunkter
a) Praktikkursen
Föredragande: Maj
Ordförande har vart på möte med Lotta men är inte riktigt nöjd så de ska ske fler möten. Det har
skapats tre steg en ska gå igenom om en är missnöjd med sin praktik. Sista steget: kursansvarig ska
bedöma om studenten ska få byta handledare eller praktikplats. Om en riskerar underkänt vid halvtid
tycker ordförande att en ska få be om att byta plats. Hur detta ska ske i så fall är under diskussion.
b) Arrangemang kring PÄRs nya rum
Föredragande: Maj
Dåliga nyheter när det gäller kortläsare. Kommer inte finnas en kod utan vi kommer endast komma in
med hjälp av två kort. Ett förslag är att förvara ett av korten något av de förvaringsskåpen som inte
används just nu? En fråga ställs om det går att beställa fler kort?
c) Stadgeändring (se bilaga 2 och 3)
Föredragande: Maj
En enhällig styrelse beslutade att bifalla beslutet att ändra i stadgarna. Ett rösttillfälle kommer att ske
under nästa möte.
d) Budget för nästa verksamhetsår
Föredragande: Mattias
En omfördelning av budgeten har skett. En ökning med 9500 kronor är önskvärt. Detta budgetförslag
ska presenteras på nästa IS möte och godkännas där.
e) Utvecklingsarbete i PÄR
Föredragande: Maj
Vad har vi gjort i år? Vad har fungerat och vad har inte fungerat? Hur kan vi lyckas bättre nästa
termin?
o Många nya tillskott till PÄR
o Större respons på PÄR arrangemang
o Alla fasta arrangemang har genomförts och det börjar finnas mer rutiner kring det. T.ex.
inspark på bojan, PÄR-frukostar.
o Mycket energi har gått åt att förstå hur arbetet ska genomföras i PÄR eftersom de flesta är
nya.
o Vi vill försöka nå ut till studenterna mera. Visa vilka vi är i PÄR, och vilka möjligheter
som finns t.ex. studentinitierade aktiviteter.
o Utveckla ny rutin kring att svara på mail, kanske omfördela ansvaret till nästa termin.
o Tydligare fokus kring de mål som finns uppsatta
11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
a) Terminsrepresentanterna.
T2 – Det har varit lite dålig närvaro på lektionerna men annars bra. Det jobbar på med sin hemtenta.
T3 – Dålig kommunikation på den här kursen. Oklarheter kring vad som gäller. Väldigt viktigt med
kursutvärdering. Hemtentans utformning stämmer inte överens med vad som presenterade på
introduktionslektionen.
T4 – Olika budskap kring hur tentamen kommer att vara utformad så lite osäkerhet kring detta.
Resultatet från förra kursen missades att skickas ut. Det löstes genom att en lista med de anonyma
koderna skickades ut.
T5 – De håller på med sina sista uppgifter. Läser lite dubbelt. Det var väldigt strukturerar i början men
nu i slutet har det varit lite snurrigt gällande instruktioner. Men överlag är alla nöjda och längtar efter
sommarlov.
b) IS. – Det har inte varit ett nytt IS möte därav finns det inget att rapportera.
c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden – Har ett möte imorgon (30/5) så inget nytt att rapportera idag.
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d) Studiemiljö- och jämlikhetsmötet – Det har inte vart ett nytt möte.
e) RALV – Sista mötet för terminen. Mycket snack om köksrenovering för lärarna. Nya stolar till
U22, samt nya möbler till tv-studion. Det finns en konferens för alla som jobbar på institutionen
och där RALV ska ta upp arbetsvillkor för män och kvinnor. Mötena kommer att hållas måndagar
16 -17.
f) Lärarlaget – Inga fler lärarlagsmöten förens nästa termin. Maj har som intention att delta på nästa
möte 24 aug.
g) Studiebevakaren – Inte närvarande på mötet denna gång.
12. Övriga frågor
a) Skapa rutiner kring vem och hur ofta brevlådan kollar. Brevlådan sitter inne på expeditionen.
Kanske är det en bra ide att kolla innan mötet var tredje vecka. Kassören tar på sig att fixa det.

13. Datum för nästa möte
28 augusti 2017
14. Mötet avslutas

