Protokoll 12/9-17
___________________________________________________________________________

Plats och tid: Psykologiska institutionen, 12 september 2017, 16.0018.00
Närvarande: Aris Kourkakis, Kim Wallberg, Patrik Trång, Axel Lundström, Erik Lundberg,
Mattias Söderberg, Linda Bylehn, Maj April Frostvittra, Filippa Andreasson.
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare
5. Fastställande av dagordning
6. Föregående protokoll

Föredragande: Aris

7. Informationsärenden
a.
Rapportering från kassören
Föredragande: Mattias
Mattias meddelar att han behöver kvitton för förra terminens utgifter senast 25:e
september.
b.
Kommunikationsgruppen.
Föredragande: Filippa
• Mejlat studiebevakare gällande utnämnande av poster till IS
• Mejl till T1:orna har gått ut
• Lotta vill ha två studenter till kursrådsarbetet
8. Beslutspunkter
a.
Val till PÄR:s styrelse
Föredragande: Kim
b.
Lokal och tider för det nya läsåret
Föredragande: Maj
• 19e december osäkert om det kommer ske men lokal är bokad. Januari är ej bokad än men tider
osv kommer bestämmas snart.
c.
Val till andra poster
Föredragande: Maj
• IS: Kristoffer fortsätter som ordinarie, Kim som suppleant.
• Kursrådet: Filippa och Patrik är kvar.
• Vi bestämmer att ta upp det igen nästa termin.
9. Arbetspunkter
a.
Inspark
1. Välkomstfest
1. Bojan bokat den 28:e september
2. Filippa fixar facebook-event och info.
3. Eventet börjar 17. PÄR är där från 16 och hjälper till.
4. Namnbyte till Välkomstfest eller liknande istället för inspark.
5. Inköpsansvarig: Kim, Aris + någon mer hjälper till
6. T2:orna ansvarar för aktiviteter.
7. Budget: 500 kr.
8. Linda fixar postern till festen.
2. Välkomstskål sker den 14:e innan ”gamla studenter informerar”
3. Skippar PÄR-lunchen och göra frukost istället.
1. Fre 20 okt. Pär är på plats kl. 8. Frukost igång kl 8:30.
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b.

c.
d.

2. Frivilliga: Aris, Axel L, Mattias. Kanske: Patrik, Filippa, Kim, Erik.
3. Inköpsansvarig bestäms på nästa möte.
4. Budget: 1500 kr.
14e september – Information för T1 från gamla studenter
1. T2 skålar 13:00
2. PÄR informerar efteråt.
3. Sofia Nilsson informerar efteråt. Aris mejlar Sofia.
Kaffebryggare
1. Kaffebryggare inköpt
Genusperspektiv i utbildningen
1. Diskussion kring hur vi ska arbeta med det
2. Patrik och Aris ska jobba på att ta fram någon slags plan i hur vi fortsätter.

11. Övriga frågor
a) Samkväm
a. Erik doodlar gällande datum
b) Stadgar
a. Prat om att vi borde ha stadgar som bättre reflekterar situationen där vi har ickeordförande i posten som enligt stadgarna är reserverade för PÄRs ordförande.
b. Kim ska formulera ett stadgeändringsförslag.
c) Examinationsmappen
a. Diskussion kring examinationsmappen
b. Vi bestämmer att strategier för att uppdatera examinationsmappen ska diskuteras på
Facebook.
d) Sociala utskottet
a. Sociala utskottet planerar att bjuda in till fika för att diskutera aktiviteter, hur utskottet
ska struktureras, etc. Skapa Fb-grupp.
b. Diskussion kring öppna evenemang vs. endast PP-studenter.
12. Datum för nästa möte: 3:e oktober
13. Mötet avslutas

