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Plats och tid: U14, Psykologiska institutionen, 18 januari 2016, 16.00-18.00
Närvarande: Tobias Landström (T6), Simon Nuss (T10), Kristoffer Hådding (T7), Julia Heinsoo (T10),
Janni Gillerius (T9), Julia Björling (T5), Rebecca Remnélius (T9)
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
Simon Nuss valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare
Janni Gillerius valdes till sekreterare för mötet.
4. Val av justerare
Kristoffer Hådding valdes till justerare.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg/ändringar:
Tillägg av punkt 8c: Beslut om tillskjutande av pengar till budgeterad post om utspark.
Punkt 10a stryks då inget nytt finns att rapportera, samt få närvarande.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll hänskjuts till nästa möte
7. Informationsärenden
a) Anmälningsärende till IS-möte angående PÄR:s budget.
PÄRs utgifter håller sig inom budget. I övrigt inget att rapportera.

Föredragande: Rebecca

Föredragande: Julia B

b) Kommunikationsgruppen.
Föredragande: Rebecca
Tidigare kassör Malin Sjölund-Nilsson har meddelat att hon fört över 625,15:- som utgjort PÄRs
gamla handkassa till PÄR. PS16 önskar ambassadörer från Stockholms universitet och ber därför PÄR
att informera studenterna om detta via Facebook. Kommunikationsgruppen ser till att detta ordnas
snarast.
8. Beslutspunkter
a) Val till styrelsen.
Inga nya styrelseledamöter valdes.
b) Val till presidiet.
Simon lade fram förslag på kandidater till sekreterar-, kassörs- samt ordförandeposten. Inga ytterligare
kandidater eller förslag hade inkommit. I val till ordförandeposten föreslogs Rebecca Remnélius. En
enhällig styrelse valde Rebecca till ny ordförande. I val till kassörsposten föreslogs Julia Heinsoo. En
enhällig styrelse valde Julia H till ny kassör. I val till sekreterarposten föreslogs Janni Gillerius. En
enhällig styrelse valde Janni till ny sekreterare.
c) Beslut om tillskjutande av pengar till budgeterad post om utspark.
Ett tillägg till posten på 500:- beviljas.
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9. Arbetspunkter
a) Inspark.
Föredragande: Tobias
- Simon och Rebecca har välkomnat T1:orna på uppropet och återkommer till dem onsdagen den 27/1
med mer information kring olika delar av insparken.
- Simon och Julia träffar T2 tisdagen den 19/1 och informerar om existerande lathund kring
insparksprocessen, rekryterar en ansvarig kontaktperson, samt bestämmer ett datum för när
insparksskålen ska genomföras.
- Datum för PÄR-lunch satt till onsdagen den 17/2, klockan 12.00. En arbetsgrupp bildas av Simon,
Tobias, Kristoffer, Julia och Janni.
- Datum för insparkspub satt till torsdagen den 25/2, klockan 19.00 på Pelikan.
b) Utspark.
Föredragande: Simon
Lyckad utspark genomfördes med femtio deltagande under middagen. Julia H uppdaterar lathund för
utspark som sedermera skickas ut till T9 snarast inför utspark VT-16.
c) Halvspark.
Föredragande: Julia B
Halvsparken från HT15 är försenad, men T5 hoppas kunna genomföra denna under vårterminen.
Rebecca och Simon informerar T4 om halvspark VT16 och rekryterar en kontaktperson.
d) Kursråd.
Föredragande: Simon
Studierektor informerade kring sina tankar om hur det framtida samarbetet med PÄR kan se ut. Kritik
framfördes från PÄR till studierektor angående termin åtta. Diskussion fördes kring hur man på ett
bättre sätt kan sprida information om förändringar på institutionen och inom utbildningen till
studenterna. Det diskuterades även hur utvärderingen av psykologprogrammet på termin ett ser ut,
dess eventuella senareläggande och huruvida PÄR bör delta i denna utvärdering. Julia B undersöker
hur arvodering av kursrådsdeltagande ska se ut.
e) Fadderarbetsgruppen.
Föredragande: Felix
Tobias föredrog punkten i Felix ställe och rapporterade att intressenter finns i nuvarande T3 för ett
eventuellt fadderskap. Dessa bjuds med på PÄR-lunchen, samt till insparkspuben. Arbetet med
utveckling av fadderverksamheten kommer fortsätta under nuvarande termin.
10. Diskussionspunkter
a) Påverkansfrågor/enkätundersökning.
Föredragande: Kristoffer
b) Föreläsningar & arvoden.
Föredragande: Simon
Ebba Karlsson och Ekaterina Ivanova kommer tisdagen den 26 januari hålla en föreläsning om politisk
psykologi. Denna kommer dock inte arvoderas. Diskussion behövs kring arvoden kring föreläsningar.
Ett möte bokas snarast in mellan Julia B, Julia H och ekonomiadministratör Nina Wallin för att
diskutera budgeterings- och arvoderingsfrågor. När det kommer till studiesociala föreningen kommer
Michelle skriva ihop lathundar kring arbetsgången och förhoppningen är att arbetet med föreningen
ska kunna återupptas inom en snar framtid.
11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
a) Terminsrepresentanterna.
T1-T4: ingen närvarande representant.
T5: inget att rapportera.
T6: vissa frågetecken kring fördelning av praktikplatser har uppstått, men dessa är nu uträtade.
T7: inget att rapportera
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T8: ingen närvarande representant
T9: inget att rapportera
T10: inget att rapportera
b) IS.
Föredragande: Tobias
Tobias kunde inte närvara på senaste IS-mötet och kommer heller inte kunna närvara framöver. Därför
beslutas att presidiet (Simon Nuss, Rebecca Remnélius, Julia Heinsoo och Janni Gillerius) nomineras
till IS. Nästa styrelsemöte äger rum den 26/1, 9.00-12.00.
c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden.
Föredragande: Kristoffer
Ingrid Öst har tillträtt som ny ordförande för fakultetsrådet och Jimi Löfman som vice ordförande. I
övrigt inget att rapportera.
d) Studierektor.
Studierektor är relativt nöjd med den uppdaterade examensceremoni som genomförts HT-15.
e) Presidiet.
Återkommer med beslut om datum för möten.
12. Övriga frågor
13. Datum för nästa möte
Datum för nästa möte kommer att annonseras snarast.
14. Mötet avslutas

