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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 11 april 2016, 16.00-18.00
Närvarande styrelseledamöter: Rebecca Remnélius (T9), Kristoffer Hådding (T7), Julia Heinsoo
(T10), Janni Gillerius (T9), Mikael Ersson (T2), Axel D’Angelo (T2), Erik Lundberg (T1), Hanna
Thulé (T1).

Övriga närvarande: Sigge Skårman (T7), från KI:s psykologprogran: Malena Reventlid, Jennie
Åberg, Manoela D’Agostini och Jonathan Namini.
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
Kristoffer valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare
Janni valdes till sekreterare för mötet.
4. Val av justerare
Mikael valdes till justerare.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastsälldes utan ändringar eller tillägg.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
7. Informationsärenden
a) Anmälningsärende till IS-möte angående PÄR:s budget.
Julia redogjorde för de kvitton som inkommit sedan förra mötet.

Föredragande: Janni

Föredragande: Julia H

b) Kommunikationsgruppen.
En av terminsgrupperna har mejlat PÄR för att be om råd om hur de ska hantera problem med
stämningen i klassen. Kristoffer och Rebecca har varit i kontakt med studierektor och kommer svara
studenterna snarast.
Ordförande för Sveriges psykologförbunds studentförening på Karolinska Institutet, Jennie Åberg, har
mejlat PÄR och önskar mer samarbete med SU. Jennie Åberg inbjöds därför till dagens PÄR-möte för
att diskutera hur man kan gå vidare med dessa idéer.
8. Beslutspunkter
a) PÄR-frukost (bilaga 01)
Föredragande: Julia H
Styrelsen beslutade att bifalla motionen, med ändringen att bidraget till PÄR-frukosten utökas till
4000:-. Detta ska täcka kostnader för två frukostar, öppna för alla studenter, den 22:a april, respektive
den 20:e maj. Axel, Mikael, Hanna och Erik ansvarar för den första frukosten, medan Rebecca, Julia
och Janni ansvarar för den andra. Information om frukostarna kommer spridas till övriga studenter via
Facebook och mejl.
9. Arbetspunkter
a) Utspark.
Föredragande: Rebecca
Rebecca har försökt engagera sin terminsgrupp i utsparken via Facebook, men fått mycket lite respons.
Vid nästa gemensamma föreläsning kommer ett nytt försök göras att sätta ihop en arbetsgrupp.
b) Halvspark.
Föredragande: Kristoffer
Kristoffer ska kontakta T4 för att informera om den förväntade halvsparken.
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c) Lärarpriset
Föredragande: Rebecca
Rebecca informerade om att det återigen är dags att dela ut PÄR:s lärarpris. Rebecca kommer
uppdatera formuläret för nominering av lärare och mejlar ut detta till alla studenter på
psykologprogrammet. Alla styrelseledamöter uppmanas att uppmuntra sina kurskamrater att fylla i
formuläret. Axel, Janni, Mikael och Hanna kommer tillsammans med Rebecca forma en arbetsgrupp
för att gå igenom studenternas nomineringar och välja ut en vinnare.
10. Diskussionspunkter
a) Samarbete med KI-studentförening
Fyra studenter från KI:s psykologprogram närvarade på mötet. Diskussion fördes kring möjligheter att
värva studentrepresentanter för SU till Sveriges psykologförening. Jennie Åberg och Manoela
D’Agostini informerade om att det på SU finns 200 studenter som är medlemmar i psykologförbundet
och att dessa saknar någon som representerar dem. Det diskuterades hur en demokratisk valprocess
skulle kunna se ut. KI:s representanter inbjöds till PÄR-frukosten den 20/5 för möjlighet att informera
och värva representanter. Jennie undersöker huruvida det finns möjlighet att även en representant från
psykologförbundet kan delta i frukosten.
Vidare diskuterade möjligheten att anordna gemensamma föreläsningar och aktiviteter som riktar sig
både till KI och SU-studenter. Malena Reventlid och Jonathan Namini föreslog att respektive
studentråd bjuder in varandras studenter till olika aktiviteter för att söka skapa lite av det studentliv
som saknas i Stockholm. Det konstaterades att det behöver byggas upp ett mer bestående samarbete
som inte enbart hänger på enskilda individers personliga kontakter. Hanna och Mikael erbjöd sig att
vara kontaktpersoner för det framtida samarbetet med KI. Det beslutades att det gemensamma
evenemanget ”PSYK-loppet” – ett 3 km långt motionslopp från KI till SU med efterföljande picknick
- ska arrangeras under vårterminen 2016. Julia ansvarar för att leda organiserandet av detta.
b) Ramar för ekonomiska anslag till externa evenemang
Fortsatt diskussion av eventuella ramar kring ekonomiska anslag till externa evenemang. Fakturering
eller kvitto krävs för att ekonomiska anslag från PÄR ska kunna betalas ut. Det diskuterades även
huruvida en standardsumma för bidrag skulle kunna fastställas eller inte. Julia kommer till nästa möte
göra en enkel mall för hur man ansöker pengar till externa föreläsningar.
c) Hemsidan
PÄR:s hemsida är hackad och för närvarande obrukbar. Det diskuterades eventuella lösningar på detta,
som att byta leverantör, eller flytta över hemsidan till kåren eller institutionen. Tobias var den som
löste problemet med hemsidan senast och kommer därför tillfrågas om hur man bäst går tillväga den
här gången.
11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
a) Terminsrepresentanterna.
T1: Inget att rapportera.
T2: Inget att rapportera.
T3-T6: Ingen närvarande representant.
T7: PDT-gruppen upplever en hög arbetsbelastning.
T8: Ingen närvarande representant.
T9: Önskemål om mer information kring PÄR:s arbete. Då hemsidan ligger nere kommer kommande
protokoll skrivas ut och sättas upp på PÄR:s anslagstavla.
T10: Inget att rapportera.
b) IS.
Kristoffer informerade om att han nu är medlem i IS och kommer gå på nästa möte.
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c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden.
Föredragande: Kristoffer
Kristoffer rapporterade att fakultetsrådet haft ett extrainsatt möte. Fakultetsrådet kommer arbeta för att
studenterna ska få mer inflytande när det kommer till utformandet av strategiska dokument.
d) Presidiet.
Julia informerade om att hon fått tillbaka pengarna från moratorium, vilka kommer läggas i den
nyinrättade handkassan. Hon informerade även om hur handkassan rent praktiskt kommer kunna
användas. Inför det kommande överlämnandet av kassörsposten kommer Julia även skriva en lathund
för kassörsarbetet.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor
13. Datum för nästa möte
Nästa möte äger rum den 2/5, 16.00-18.00 i U22.
14. Mötet avslutas

