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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 8 februari 2016, 16.00–18.00                                                               
Närvarande: Simon Nuss (T10), Rebecca Remnélius (T9), Julia Heinsoo (T10), Tobias Landström 

(T6), Kristoffer Hådding (T7), Janni Gillerius (T9), Mikael Ersson (T2), Axel D’Angelo (T2), Hannah 

Thulé (T1), Sara Harmenberg (T1), Erik Lundberg (T1) 

 
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 utan ändringar eller tillägg.   

 

6. Föregående protokoll      Föredragande: Janni 

Föregående protokoll lades till handlingarna.  

 

7. Informationsärenden 
a) Anmälningsärende till IS-möte angående PÄR:s budget.   Föredragande: Julia H 

Julia redogjorde för de utlägg som PÄR redovisar till IS.  

 

b) Kommunikationsgruppen.      Föredragande: Rebecca/Janni 

Rebecca har delat ett event på Facebook om insparksfest för T1 på Kåken den 25 februari. 

 

c) Ordförandepost        Föredragande: Simon 

Simon kliver av som ordförande på grund av tidsbrist. I och med detta utlyses nu ordförandeposten 

inför nästa möte 

 

8. Beslutspunkter 
a) Val till styrelsen. 
Mikael Ersson valdes in som styrelseledamot. Axel D’Angelo valdes in som styrelseledamot.  

 
b) Motioner 
Tobias motionerar om att utöka bidraget till PÄR-lunchen till 2000:-. Detta då antalet deltagande i 

lunchen denna termin är flera och inköp behöver göras av köksredskap till olika evenemang. 

Motionen, med uppjustering till summan 2000: - beviljas. 

 
c) Verksamhetsbidrag från kåren 
PÄR ger i uppdrag till kassör Julia Heinsoo att ansöka om verksamhetsbidrag från studentkåren. 
 

9. Arbetspunkter 
a) Inspark.         Föredragande: Simon 

Simon, Julia och Rebecca har informerat T1 om PÄR och insparksförfarandet. PÄR-lunchen kommer 

genomföras onsdagen den 17/2, klockan 12.00 i U24. Kristoffer, Tobias, Rebecca och Janni lagar mat 

och Tobias ansvarar för att sammankalla gruppen. Insparksfesten sker den 25/2 på Kåken. T2 kommer 

ha en gemensam fest istället för insparksmiddag och har eventuellt hittat lokal för detta.   
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b) Utspark.        Föredragande: Rebecca  

T10 uppmanar T9 att börja arbeta med utsparken snarast. 

 

c) Halvspark.        Föredragande: Simecca  

Den försenade halvsparken kommer genomföras under vårterminen, datum är satt och lokal är bokad. 

Inför den ordinarie halvsparken VT-16 kommer PÄR snarast informera T4 om hur förfarandet ser ut. 

 

d) Kursråd.        Föredragande: Kristoffer 
Inget att rapportera.  

 

10. Diskussionspunkter 
a) Påverkansfrågor/enkätundersökning.      Föredragande: Kristoffer 

Arbetet med genomgång av svar på enkätundersökning fortgår.  

 

b) Medlemsvärvning       Föredragande: Simon 
Terminsrepresentanter för termin 1, 3, 4, 5 och 8 saknas. Simon, Rebecca och Axel kommer gå ut och 

informera om behovet av representanter i dessa terminsgrupper. Datum för detta sätts snarast. 

Kristoffer kontaktar expeditionen och undersöker möjligheterna att upplåta en liten del av 

anslagstavlan på plan 1 till PÄR. 

   

c) Skåp                    Föredragande: Kristoffer 

Flera skåp på plan 3 står tomma och Kristoffer föreslår att tio av dessa viks till terminsgrupperna. En 

motion till IS kommer skrivas av Kristoffer om att PÄR ska få disponera tio av dessa skåp i utbyte mot 

att PÄR köper in kombinationslås till skåpen och gör dem tillgängliga för de tio terminsgrupperna.    
 
 

11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån: 
a) Terminsrepresentanterna. 

T1: Studenterna önskar ett café och tillgång till skåp.  

 

T2: Studenterna upplever brist på lunchplatser i Lejonkulan. Förslag om att detta kan lösas genom 

att se över eventuell omläggning av lunchtider. Studenterna saknar den kurs i Genusvetenskap 

som tidigare låg inom ramen för psykologprogrammet. Axel föreslår en gästföreläsning gällande 

trans-frågor och kommer diskutera dess praktiska genomförande med Simon. Frågor och 

önskemål gällande parkeringsautomaterna hänvisades vidare till parkeringsbolaget.   

 

T3-T5: ingen närvarande representant.  

 

T6: Viss diskussion mellan studenter och undervisande lärare har uppstått under kursen i 

Socialkunskap vad gäller ramar för examinationsuppgifter. Kursansvarig har i efterhand gett 

studenterna möjlighet att mejla denne vid oklarheter. Visst missnöje kvarstår dock bland studenter 

och synpunkter kommer inkomma till PÄR via mejl.     

 

T7: Studenterna på PDT-inriktningen saknar information kring när det är tänkt att man kan lägga 

tid på klientarbetet.  

 

T8: ingen närvarande representant.   

 

T9: Studenterna saknar en röd tråd genom programmet och över terminerna. De önskar att det 

hade kommit mer fortlöpande information kring vad som kommer hända under de olika 

terminerna, vad man bör tänka på när det gäller olika kurser och vilka deadlines som gäller för 

sökande av egen praktikplats, egen fördjupningskurs mm. Detta sätts upp som diskussionspunkt 
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för nästa möte för att Kristoffer sedan ska kunna ta vidare PÄRs synpunkter på detta till kursrådet    

 

T10: Återkommande problem inom KBT-inriktningen att få in poängen för kursen handledd 

psykoterapi. Gunilla Berglund är kontaktad om detta.  

 

a) IS.                 Föredragande: Rebecca 

Ingen närvarande representant från PÄR på senaste IS-mötet. Simon informerar ansvarig om att det är 

Rebecca som ska ha inbjudan till IS-möten när Simon klivit ned från ordförandeposten.  

  

b) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden.            Föredragande: Kristoffer 

Kristoffer rapporterade om att Fakultetsrådet nu har börjat med ett värdearbete för att se vad de vill stå 

för och vad de vill arbeta med framöver. I Fakultetsnämnden har man diskuterat kurser och 

anställningar. En ny beräkningsmodell för institutionernas kostnader för biblioteket presenterades. 

Diskussion fördes kring huruvida studenter vid institutioner som PI kan förväntas använda biblioteket 

i samma utsträckning som mer geografiskt närliggande institutioner och om kostnaden bör justeras 

därefter.    

   

c) Studierektor.              Föredragande: Simon 

Psykologiska institutionen och studierektor har fått förfrågan om möjligheter och intresse att bedriva 

kompletterande utbildningar för nyanlända utbildade psykologer.  

 

d) Presidiet.   
Inget att rapportera.         

 
12. Övriga frågor 

Studenter på juridiska institutionen som frivilligt hjälper nyanlända i juridiska frågor kommer 

inkomma med en förfrågan om handledning från psykologstudenter. Detta kommer diskuteras vidare 

när förfrågan väl inkommit.  

 

13. Datum för nästa möte 

Nästa möte äger rum måndagen den 29/2 16.00-18.00.  

 

14. Mötet avslutas 


