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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, Tisdag den 24:e oktober 2017,
16.00-18.00
Deltagare:
Aris Kourkakis (T2)
Filippa Andreasson (T5)
Erik Lundberg (T4)
Natasha Davin (T4)
Linda Bylehn (T3)
Maj April Frostvittra (T6)
Axel D’Angelo (T5)
Axel Lundström (T2)
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
Maj valdes till ordförande
3. Val av sekreterare
Aris valdes till sekreterare
4. Rapportering från Terminsrepresentanterna
T2 anmärker att de har tenta på en söndag, vilket de motsätter sig med fler anledningar till varför det är
problematiskt (barnomsorg, religion, vila, etc.). Även T3 har en omtenta på söndag. Det verkar råda
konsensus om att det är beklagligt att tentor schemaläggs på söndagar.
5. Val av justerare
Natasha valdes till justerare
6. Fastställande av dagordning
Maj vill lägga till städning av PÄR-rummet och tenta på helger som övriga punkter.
7. Föregående protokoll
Föredragande: Aris
8. Informationsärenden
a) Rapportering från kassören
Föredragande: Maj istället för Mattias
a. Kvittoinlämning på torsdag denna veckan (26/10) om man vill ha utlägg betalda nästa
månad.
b) Kommunikationsgruppen.
Föredragande: Filippa
a. Fått mejl om utbytet, vilket vi tackat nej till.
b. Fått mejl gällande praktik på WeCompose. De har fått svar att vi redan har informationen.
c. Maj vill tillägga att vi fick ett meddelande gällande en öppen föreläsning som vi ska ansluta
oss till. Maj tycker att vi ska svara och fråga vad som krävs av oss ifall vi engagerar oss.
9. Beslutspunkter
a) Val till PÄR:s styrelse
Föredragande: Maj
a. Ingen ny vald.
b) Motion: Inköp av kassaskåp
Föredragande: Mattias
a. Mattias föreslår inköp av säkerhetsskåp med budget 1000 kr (Se bilaga i DB-mapp).
b. Vi röstar och godkänner motionen.
10. Arbetspunkter
a) PÄR-frukost den 20:e oktober/ Inspark
Föredragande: Erik, Aris, Axel L.
i.
Framgång
ii.
Lärdom till nästa gång: Kolla upp vilka som har föreläsningar nästa gång för att tajma bättre.

DAGORDNING
Sammanträdesdatum
2017-10-24
iii.
b)
i.
c)
i.
d)
i.
ii.
iii.
e)
i.

Sidnr
2(1)

Tre personer var tillräckligt men fler kan behövas för att kuna prata lite mer avslappnat med
studenter.
Halvspark
Föredragande: Natasha, Erik
Planeringsstadiet
Utspark
Föredragande: Kim
Kim har pratat med T9 gällande budget. De har börjat planera, de vet att vi finns om det behövs
hjälp.
Sociala utskottet
Föredragande: Kim
Linda har gjort en Doodle gällande uppstartsfika.
Kim tycker att vi ska ta kontakt med KI för att haka på deras pub och kanske planera sittningar
ihop.
Natasha erbjuder sin expertis inför eventuell sittningsplanering.
Genusperspektiv i utbildningen
Patrik är frånvarande, så vi hoppar över denna arbetspunkten tills han är tillbaka med oss

11. Diskussionspunkter
a) Stadgeändring
a. Kim ska ta tag i det till nästa möte. Ett första utkast.

Föredragande: Kim

12. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
a) IS
a. Kristoffer är frånvarande och inget finns att läsa på DB. Vi hoppar över det.
b) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden
a. Frågan lyftes gällande bristen på studieplatser i Albano.
b. Anonymiserade hemtentor/inlämningsuppgifter diskuterades. Vi propsade på att vi ska
ha 100% anonymiserade inlämningsuppgifter.
c. Problem med att nästan alla betygsrelevanta uppgifter är skriftliga.
c) Studiemiljö- och jämlikhetsmötet
a. Axel var på ett nätverksmöte. Inget spännande.
d) RALV
a. Axel har varit på möte. Inget spännande. Håkan Fischer har lyft frågan om micro och
eluttag.
b. De har pratat om närvaro på föreläsningarna och hur det ska kontrolleras.
c. Håkan Fischer vill att det ska gå ut en studiemiljöenkät till alla.
d. Axel har skickat ut en enkät gällande bristen på normkritiska perspektiv i utbildningen.
Har fått in 28 svar hittills. Han ska försöka sammanställa data och presentera för RALV.
e) Lärarlaget
a. Kursplaner diskuteras för T7 och T8. Det ska införas några litt. ändringar.
b. Det ska införas något som heter programråd. Ordinarie personal och studenter som
diskuterar och utvärderar programmet.
c. Införandet av huvudansvariga för olika ämnesblock. Maj lyfter att det är viktigt att
specificera vilket ansvar det innefattar då det potentiellt kan bli mycket makt hos den
personen.
d. Kursutvärderingar diskuterades. Det beslutades att sammanställningen av
kursutvärderingarna ska mejlas ut till de studenter som har fyllt i de.
f) Studiebevakaren
a. Inte närvarande
13. Övriga frågor
a) Tenta på helgerna.
a. Maj m.fl. tycker att vi ska lyfta detta. MAJ tycker att det är något för nästa RALV-möte.
b) Städning av PÄR-rummet
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a. Aris tar upp att PÄR-rummet behöver städas
b. Psykologförbundets grejer ska hämtas av någon. Ska kontakta Aris eller Mattias för att
få hjälp att hämta det.
c. Maj tar på sig att inventera i rummet när hon får tillfälle.
c) Presidiemöte
a. Maj, Kim och Aris kommer ha ett presidiemöte någon gång.
14. Datum för nästa möte
Nästa PÄR-möte är tisdag 14 november kl.16-18 i U22.
15. Mötet avslutas

