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Sidnr

Plats och tid: PÄR-kontoret, Psykologiska institutionen, 29 mars 2016, 16.0018.00
Närvarande: Rebecca Remnélius, Julia Heinsoo, Kristoffer Hådding, Erik Lundberg
1. Mötet öppnas
Kristoffer förklarade mötet öppna.
2. Val av ordförande
Kristoffer valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare
Rebecca valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Julia Heinsoo valdes till justerare.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
6. Föregående protokoll
Kristoffer redogjorde för de beslut som fattades vid föregående möte.

Föredragande: Janni

7. Informationsärenden
a) Anmälningsärende till IS-möte angående PÄR:s budget.
Föredragande: Julia H
Julia redogjorde för de kvitton som inkommit sedan förra mötet och som hon lämnat till Nina Wallin.
Julia tog också upp att PÄR har handkassa och pengar från Moratorium att spendera.
b) Kommunikationsgruppen.
Föredragande: Janni
Rebecca och Kristoffer föredrog punkten i Jannis ställe och berättade om de mail som inkommit sedan
senaste mötet. Bl.a. har mail från KI:s gren av studeranderrådet inkommit och samarbete efterfrågats
av dem. Även representanter för SU efterfrågades.
Värt att notera är även att PÄR:s hemsida återigen utsatts för en hackerattack och nu ligger nere. Det
bör sättas upp som en diskussionspunkt på kommande möte hur vi ska gå tillväga med det problemet
den här gången, då det visade sig komplicerat att lösa förra gången detta inträffade.
Kristoffer berättade även att han och Janni pratat kring ett format för att förenkla
kommunikationsgruppspunkten och att även detta kan diskuteras vidare vid nästa möte.
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8. Beslutspunkter
a) Äskande av medel för extern föreläsning (bilaga 01)
Föredragande:Rebecca/Janni
Rebecca och Kristoffer föredrog motionen och berättade att motionärerna äskar 1000 kronor för att
kunna genomföra en extern föreläsning i regi av Emilia Hedman, Riksföreningen Stödcentrum mot
incest och andra sexuella övergrepp. Det beslutades att anslå sagda summa till ändamålet med krav på
faktura eller kvitto för redovisning.
b) Anslag till PÄR-samkväm (bilaga 02)
Föredragande: Kristoffer
Kristoffer redogjorde för sin motion och äskade om 800 kronor för att gemensamt köpa in mat och
alkoholfri dryck till kommande PÄR-samkväm. Det beslutades att anslå sagda summa.
9. Arbetspunkter
a) Inspark.
Föredragande: Axel/Mikael
Axel och Mikael rapporterade i sin frånvaro via facebook att en insparksfest hölls fredagen innan
påsklovet och att detta var mycket uppskattat av både T1 och T2. Det som kvarstår i
insparksförfarandet är nu en institutionsfika och det föreslogs nu att vi upprepar frukostsuccén istället.
Julia tog på sig att författa en motion om äskande av medel till PÄR-frukost till nästa möte.
b) Utspark.
Föredragande: Rebecca
T9 har ännu inte kommit igång med planerandet av utsparken men Rebecca tog på sig att till nästa
möte samla ihop en grupp i klassen som kan arrangera utsparken.
c) Halvspark.
Föredragande: Rebecca
Kristoffer kommer på att på fredag eller på tisdag/torsdag i nästa vecka informera T4 om att de ska
anordna halvspark för T5 samt skicka ut lathunden till dem.
10. Diskussionspunkter
a) Ramar för ekonomiska anslag till externa evenemang
Julia föreslog att frågan diskuteras vid dagens möte men kvarstår till nästa möte som
diskussionspunkt, och inte tas upp som beslutspunkt redan då, i och med att så få PÄR-representanter
närvarar vid dagens möte.
Det diskuterades att PÄR inte är så förtjusta i regler och riktlinjer i allmänhet men att några riktlinjer
måste tas fram i den här frågan: t.ex. beträffande vilken som är maxsumman för ekonomiskt anslag
och vad som gäller för att pengar över huvud taget ska kunna utbetalas.
Erik tog upp att det borde vara bra om riktlinjer för hur en motion om äskande av medel för t.ex.
externa föreläsningar ska skrivas.
Det diskuterades också hur smalt ett ämne för en extern föreläsning kan vara när PÄR anslår pengar
för arrangemanget, eftersom PÄR:s budget är tänkt att gynna samtliga institutionens student
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Närvarande representanter fastslog också att mycket som diskuterades faller under rubriken ”PÄR:s
värdegrund”, vilken bör tas upp som separat diskussionspunkt vid ett senare tillfälle.
b) Kursrådsrepresentant
Föredragande: Kristoffer
Kristoffer efterfrågade en till kursrådsrepresentant och meddelade att han inte haft något kursrådsmöte
sedan sist. Han meddelade också att han kommer att kontakta Lotta för att reda ut vad som förväntas
av kursrådet/kursrådsrepresentanterna. Kristoffer tog upp synpunkten att det vore bra om en av
kursrådsrepresentanterna (åtminstone) går på det nya Psykologprogrammet.
c) Samarbete med KI-studentförening
Föredragande: Kristoffer
Det diskuterades att samarbete med KI har tidigare varit uppskattat och givande och att det säkert
skulle falla väl ut om någon typ av samarbete inleddes. T.ex. vore detta ett forum att jämföra
utbildningarna och få lära och veta mer om de respektive utbildningarna. Det diskuterades också att vi
ju haft lyckade samarbeten med KI avseende studentfester och liknande samt att det vore roligt att
anordna något liknande igen. I svaret till studenterna bör tas upp att de gärna får komma till nästa möte
också utöver att komma till institutionen och leta studenter till studeranderådet.
11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
a) Terminsrepresentanterna.
Ingen närvarande termin hade något speciellt att rapportera utöver det som redan diskuterats vid
mötet, förutom T7 där det hade diskuterats att arbetsbördan med AO-kurs, PDT-fördjupning och
patientarbete upplevs som för stor och att det känns oklart när det är tänkt att de olika delarna ska
hinnas med för att få ihop de på en 40-timmars arbetsvecka.
b) IS.
Ingenting att rapportera från något IS-möte, men Kristoffer rapporterade att han nu är anmäld som
reprensentant för IS, kommer gå på nästa möte och även retroaktivt lägga upp protokoll från
tidigare IS-möten.
c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden.
Föredragande: Kristoffer
Ingenting att rapportera utöver att man diskuterar nya stadgar i fakultetsrådet.

d) Presidiet.
Ingenting att rapportera utöver det som diskuterats vid dagens möte.
12. Övriga frågor
PÄR-samkväm beslutades om till den 2/4.
13. Datum för nästa möte
Nästa möte är måndagen den 11/4 kl. 16-18 i U22.
14. Mötet avslutas
Mötet förklarades avslutat.

