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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 28 augusti 2017, 16.00-18.00                                                              
 

Filippa Andreasson  

Patrik Trång  
(Axel D’Angelo) 

Mattias Söderberg 

Natasha Davin  

Kristoffer Hådding 

Erik Lundberg 

Axel Lundstöm 

Aris Kourkakis 

Linda Bylehn 

Maj April Frostvittra 

Kim Wallberg 

 

 
1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande 

Maj  

3. Val av sekreterare 

Natasha 

4. Val av justerare 

Axel 

5. Fastställande av dagordning 

med tillägget av två frågor från Filippa och Aris. Läggs till under punkt 11 

 

6. Föregående protokoll      Föredragande: Natasha 

 

7. Informationsärenden 

a) Rapportering från kassören       Föredragande: Mattias 

Inget har hänt under sommaren. Kassören hoppas att alla har fått sina pengar utbetalda. Det finns 

6000 kvar i budgeten från förra terminen.  

b) Kommunikationsgruppen.         Föredragande: Natasha 

Inget att rapportera  

 

8. Beslutspunkter 

a) Ansvarsfördelning inför nya läsåret     Föredragande: Maj 

 

Ansvarsposterna i PÄR. Kim och Maj vill gärna sitta kvar som ordförande. Även Mattias kommer 

sitta kvar som kassör och tar på sig ansvaret att kolla brevlådan en gång i veckan. Filippa kan tänka 

sig att ta över ansvar för kommunikation (mail och facebook) och Aris kan tänka sig att ta över 

sekreterarrollen från Natasha.  

 

En enhällig styrelse beslutar att välja Aris till sekreterare  

 

 

Ansvarsfördelning inom PÄR:  

Maj sköter hemsidan samt kommunikationen med PYR.  

Förslag på att starta upp ett utskott som arrangerar sociala aktiviteter för studenter.  
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Ett enhälligt beslut tas om att starta upp ett utskott för sociala aktiviteter. Förslagsvis kommer 

Linda, Kim och Axel D att ansvara för detta utskott.  

 

Ansvarsområden utanför PÄR: 

Representant för IS: Kristoffer sitter som ledamot och Kim sitter som suppleant så länge. Valet till 

IS skjuts upp tills nästa möte.  

Representant till SAMFAK: Maj sitter kvar  

Representant till lärarlagsmötena: Maj sitter kvar 

Representant till lika villkor: Axel sitter kvar  

Representant till studiemiljö: Maj sitter kvar  

Representant till kursutvärderingsmöten: Filippa och Patrik sitter kvar. Ett mail ska skickas till Lotta 

för att höra om de kan vara tre representanter då Axel också är intresserad.  

 

Till nästa möte skriver alla ner kortfattat vad deras roller innebär.  

 

b) Val till PÄR:s styrelse      Föredragande: Maj 

 

En enhällig styrelse beslutar att välja in Axel Lundström från T2 som representant i PÄR 

 

c) Lokal och tider för det nya läsåret     Föredragande: Maj 

 

En enhällig styrelse beslutar av välja tisdag 16.00 -18.00 som ny mötesdag 

 

d) Stadgeändring (se bilaga 1 och 2)     Föredragande: Maj 

 

En enhällig styrelse beslutar att godkänna de nya stadgarna (se bilaga 1 och 2)  

 

9. Arbetspunkter 

a) Inspark   

”Inskålning” för T1 som genomförs av T2  

PÄR fixar lunch till T2    

PÄR informerar T2 om vår verksamhet vid ett lektionstillfälle den 14/9 13-16 (Erik och Kim) 

Insparkspub   

    

b) Kaffebryggare och termos 

Erik har köpt en termos. Aris köper en kaffekokare. Han får en utökad budget med 1000 kronor.  

 

En enhällig styrelse beslutar att utöka budgeten för inköp av kaffekokare med 1000 kronor.  

 

10. Diskussionspunkter       

a) Utvecklingsarbete i PÄR      Föredragande: Maj 

 

b) PÄRs mål läsår 17/18      Föredragande: Maj 

Viktigt att vi försöker arbeta mot våra mål.  

Vad är våra mål?   

o Bilda ett socialt utskott så vi kan utöka aktiviteter för studenterna.  

-Att vi ska synas och höras mer än förra terminen 

-Att vi ska göra mer för studenterna  

o Fortsätta utföra våra fasta engagemang  

   

11. Övriga frågor 
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Filippa – Försöka nå ut till T1 för att informera om att det finns en Facebook sida där en kan köpa 

begagnad studentlitteratur. Kan vi som PÄR skicka ut ett mail till T1 med information angående 

hemsidan och de grupperna på Facebook som finns? JA!  

 

Aris – Missnöje över ett bristande genusperspektiv i kurslitteratur. Vad kan vi göra för att få till en 

förändring? Utbildningen ska genomsyras av ett genusperspektiv (då en kurs i genus är borttagen) men 

hur syns detta? Vad har det skett för praktiska förändringar?  

Vem ska en vända sig till med specifika frågor? Svar: Maila till PÄR.  

 

Om en tycker att det saknas ett genusperspektiv i kurser skriv det i kursutvärderingarna. Finns det en 

snabbare process än kursutvärderingarna? Kan vi lyfta fråga på lärarlaget?  

 

Förslag: Vi i PÄR kan ta in externa föreläsare om genusperspektiv. Vilka föreläsare fanns på den kurs 

som nu tagits bort? Patrik kan kontakta den gamla kursansvarig. Kan vi även kontakta RFSU för att 

undersöka möjligheten till en extern föreläsare?   

 

PÄR beslutar att första steget är att ta upp denna fråga vid ett kursutvärderingsmöte.  

 

12. Datum för nästa möte 

12/9 16-18 i U22  

 

13. Mötet avslutas 

  


