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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 29 februari 2016, 16.00-18.00
Närvarande styrelseledamöter: Rebecca Remnélius (T9), Julia Heinsoo (T10), Kristoffer Hådding
(T7), Janni Gillerius (T9), Mikael Ersson (T2), Hannah Thulé (T1), Erik Lundberg, (T1).
Övriga närvarande: Vera Mårtens (T5).
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
Rebecca Remnélius valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare
Janni Gillerius valdes till sekreterare för mötet.
4. Val av justerare
Mikael Ersson valdes till justerare.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkt 8b, val till presidiet.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
7. Informationsärenden
a) Anmälningsärende till IS-möte angående PÄR:s budget.
Julia redogjorde för de utlägg som PÄR redovisar till IS.

Föredragande: Janni

Föredragande: Julia H

b) Kommunikationsgruppen.
Föredragande: Rebecca/Janni
Janni har gjort ett inlägg på PÄRs hemsida rörande lunchen med T1 och Rebecca har länkat till detta
på Facebook. PÄR har även blivit kontaktade av Emilia Hedman, psykologstudent och tillika
kommunikationsansvarig på Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp
(RSCI). Hon föreslår att en extern föreläsning ska anordnas kring sexuella övergrepp och andra
trauman under uppväxten. Rebecca och Janni kommer skriva en motion inför nästa möte kring detta
och äska medel för en sådan föreläsning. Diskussion kring allmänna riktlinjer för anordning av externa
föreläsningar kommer ske vid nästa möte.
8. Beslutspunkter
a) Val till styrelsen.

Erik Lundberg valdes av en enhällig styrelse in som styrelseledamot och terminsrepresentant
för T1. Hannah Thulé valdes av en enhällig styrelse in som styrelseledamot och
terminsrepresentant för T1.
b) Val till presidiet

Kristoffer Hådding valdes av en enhällig styrelse till ordförande.
c) Motioner

”Äskande av medel för att anlita extern körledare till Psykologensemblen vt-16”.
Styrelsen fastslog att vissa delar av motionen behöver förtydligas innan några beslut kan fattas kring
de två första yrkandena. Dels behöver det framgå exakt hur många gånger per termin en extern
körledare skulle anlitas och ett förtydligande behövs kring hur mycket pengar som skulle behöva
betalas ut. Motionärerna uppmanas återkomma med en mer specifik motion. Yrkandet om att PÄR ska
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se till att institutionen skriver ett intyg på Elsa Oltermans arbete med kören bifalles. Rebecca kontaktar
studierektor för att se vem som kan ordna ett sådant intyg. Styrelsen beslutade att PÄR täcker
kostnader upp till 1200 kr utanför Psykologensemblens ordinarie budget för ett provtillfälle med
extern körledare.
9. Arbetspunkter
a) Inspark.
Föredragande: Tobias
Rebecca föredrog punkten i Tobias ställe. PÄR-lunch med T1 och insparksfest på Kåken har
genomförts. Båda evenemangen blev mycket lyckade och uppskattade.
b) Utspark.
Rebecca och Janni kommer börja planera för utsparken VT16 snarast.

Föredragande: Rebecca

c) Halvspark.
Föredragande: Rebecca
Rebecca och Kristoffer kommer informera T4 om halvsparksförfarandet.

d) Kursråd.

Föredragande: Kristoffer
Inget att rapportera. Det har inte funnits något skäl till kursråd under de senaste tre veckorna.
10. Diskussionspunkter
a) Medlemsvärvning
Föredragande: Rebecca
Punkten bordlades till nästa möte då presidiet inte sammanträtt och beslutat vad som ska tas upp.

b) Extern föreläsning
Föredragande: Axel
Mikael föredrog punkten i Axels ställe. Då T2 saknar kurs om HBTQ-frågor föreslår man en
extern föreläsning angående transfrågor. Axel har kontakt med en föreläsare via RFSLU och
önskar mer information om tillvägagångssätt för att få till stånd en föreläsning. Julia
informerade om att faktura eller kvitto behövs för att PÄR ska kunna betala ut pengar. Axel
uppmanas ta reda på vilket arvode kontaktpersonen på RFSLU vill ha och hur en eventuell
betalning skulle gå till. Till nästa möte bör en motion skrivas för att äska pengar till
föreläsningsarvodet. 1000:- bedöms av styrelsen vara en rimlig nivå.
Styrelsen bedömer att ovanstående punkt belyser behovet av en lathund kring rutiner för hur
externa föreläsning kan anordnas. Till exempel hur det fungerar det med betalning,
informationsspridning och hur man går tillväga. Detta kommer diskuteras vidare.
11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
a) Terminsrepresentanterna.
T1-T2: inget att rapportera.
T3-T4: ingen närvarande representant.
T5: den försenade halvsparken ska nu genomföras för T6.
T6: ingen närvarande representant.
T7: inget att rapportera.
T8: ingen närvarande representant.
T9-T10: inget att rapportera.
b) IS.
Ingen av styrelseledamöterna hade deltagit vid IS-mötet.

Föredragande: Rebecca

c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden.
Föredragande: Kristoffer
Kristoffer informerade de nya ledamöterna om vad fakultetsrådet och fakultetsnämnden gör. Det hade
inte varit något nytt möte under de senaste tre veckorna. Den som är intresserad av att delta i nästa
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möte kan kontakta Kristoffer. Kristoffer informerade även om att Fakultetsnämnden kommer fatta
beslut om riktlinjer kring hur man anställer adjunkter. Det ska framgå tydligare att studentinflytandet
tillgodses under processen.
d) Presidiet.
Inget att rapportera.
12. Övriga frågor
Kristoffer fick i uppdrag att anmäla presidiets namn till kåren för godkännande att sitta i IS.
Julia informerade om ett nytt system för handkassa och redovisning av denna. Hon hade även haft
möte med Nina Wallin och bland annat fått information om att kvitton behöver lämnas in innan
midsommar för att pengar ska komma in innan sommarledigheten. Nina informerade även om att det
alltid behövs deltagarlistor om aktiviteterna inte varit öppna för alla studenter.
Förfrågan har inkommit från Helsingfors psykologutbildning om att skapa kontaktnät med Stockholms
psykologutbildning. Intresse finns och detta kommer diskuteras vidare.
Kristoffer och Erik kommer att skriva en motion om fler uttag i klassrummen och klädhängare, för att
ta detta vidare till IS.
Förslag på datum för samkväm: 19/3.
13. Datum för nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 21/3, 16.00-18.00 i U22.
14. Mötet avslutas

