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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 2 maj 2016, 16.00- 18.00
Närvarande: Kristoffer Hådding (T7), Rebecca Remnélius (T9), Julia Heinsoo (T10), Janni Gillerius
(T9), Axel D’Angelo (T2), Erik Lundberg (T1)
Övriga närvarande: Markus (T4)
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
Rebecca valdes till mötesordförande.
3. Val av sekreterare
Janni valdes till sekreterare för mötet.
4. Val av justerare
Axel valdes till justerare.
5. Fastställande av dagordning
Punkt 8a - val till styrelsen stryks då Sigge Skårman, potentiell styrelseledamot, ej närvarade vid
mötet. Punkt 8b - Budget till halvspark blev därför ny punkt 8a.
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.
Föredragande: Janni
Janni har haft kontakt med Jennie Åberg och det är nu klart att hon och ytterligare en representant
kommer närvara vid PÄR-frukosten den 20/5. Därför bedöms det vara extra viktigt att frukosten
marknadsförs på ett bra sätt och Julia kommer sätta upp ett event på Facebook för detta.
8. Beslutspunkter
a) Budget till halvspark (bilaga 01)
Föredragande: Kristoffer
Styrelsen beslutade att bifalla motionen och anslår 3000 kronor till kommande halvspark.
9. Arbetspunkter
a) Utspark
Föredragande: Rebecca
Rebecca och Janni rapporterade dålig uppslutning kring utsparken från terminsgruppens sida. Ett sista
försök kommer göras på Facebook för att engagera studenterna. Om inget intresse för att anordna
utspark finns kommer Rebecca och Janni försöka boka restaurangen ”Syster och bror”. Diskussion
fördes kring huruvida blivande T10 kommer ha förtjänat en egen utspark i januari.
b) Halvspark
Inget nytt att rapportera.

Föredragande: Kristoffer

c) Lärarpriset
Föredragande: Rebecca
Rebecca har uppdaterat och skickat ut nomineringsformuläret på Facebook och via mejl. Deadline är
satt till den 16/5 och därefter kommer arbetsgruppen samlas för att utse en vinnare. Eventuellt kommer
lärarpriset delas ut den 1/6 i samband med T10:s examen.

DAGORDNING
Sammanträdesdatum
2016-05-02

Sidnr
2(1)

d) Samarbete med KI
Julia och Hanna har haft kontakt med Jonathan på KI om det stundande PsykLoppet. Loppet kommer
troligtvis genomföras den 27/5 vid 16.30-tiden och gå från KI till SU. Sista anmälningsdag kommer
vara den 22/5 för att rätt mängd målgångsfika ska kunna inhandlas. Julia har undersökt huruvida
tillstånd behövs, men har fått besked av polisen att detta inte är nödvändigt om loppet sker på
gångbanor och målområdet står på privat mark.
10. Diskussionspunkter
a) T4
T4 rapporterar om att det är lågt i tak i terminsgruppen under föreläsningar i helklass och att detta ger
en negativ inverkan på klimatet i klassen. Tidigare erfarenheter från styrelseledamöter är att liknade
situationer lett till att studenter mått dåligt och till att några studenter tagit uppehåll. Situationen
bedömdes som så pass allvarlig att den behöver adresseras snarast. Efter diskussion konstaterades
dock att de konkreta situationerna inte är något PÄR kan hjälpa till med, utan att detta behöver tas tag i
ifrån institutionens sida. Det PÄR kan göra är att stå bakom T4 och Rebecca och Kristoffer kommer
därför kontakta studierektor under dagen för att boka in ett gemensamt möte med henne,
representanter från T4 och PÄR.
b) Hemsidan
Hemsidan ligger fortfarande nere och återigen diskuterades hur man kan gå vidare med detta för att
skapa en lösning. Det är i nuläget inte möjligt att få en hemsida via kåren. Kristoffer föreslog att PÄRs
sekreterare ska vara ansvarig för hemsidan och det eventuella skapandet av en ny sådan. Innan något
beslut tas kommer Rebecca höra med Tobias hur man kan låsa upp den nuvarande sidan och huruvida
det finns möjlighet att ha kvar PÄRs mejladresser även om man skapar en ny hemsida.
c) Samkväm
Ett avslutande samkväm med eventuella avtackningar behöver planeras in. Kristoffer kommer ordna
en omröstning på Facebook om vad som skulle vara lämpliga datum.
d) PÄR:s budget
PÄRs budget ska skickas in och diskussion behövs kring eventuell förändring av de olika posterna.
Julia föreslog att Sociala programmet istället skulle kunna kallas för studentinitierade evenemang, för
att bredda pengarnas användningsområde. Presidiet kommer tillsammans med Axel och Erik ha ett
möte före presidiemötet den 16/5 för att bekanta sig med budgeten och se över budgetposterna.
Kristoffer kommer ordna en omröstning på Facebook för att bestämma ett datum för detta.
11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
a) Terminsrepresentanterna.
T1: inget att rapportera.
T2: T2 önskar terminsutvärderingar i slutet på terminen.
T3-T6: ingen representant närvarande.
T7: inget att rapportera.
T8: ingen representant närvarande.
T9: inget att rapportera.
T10: inget att rapportera.
b) IS.
Kristoffer rapporterade att IS biföll PÄRs önskemål om att låta terminsgrupperna nyttja tio skåp på
våning tre. Hur detta praktiskt kommer gå till ska diskuteras med expeditionen.
Man beslutade även om vilka externa granskare som ska granska de sökande till en PDT-inriktad
lektorstjänst på institutionen.
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c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden.
Föredragande: Kristoffer
Kristoffer rapporterade att man beslutat om nya stadgar. Man har även diskuterat fakultetens
strategiska plan och beslutat om att sjösätta denna.
d) Presidiet.
Presidiet kommer börja planera inför nästa termin och främst arbetet med insparken.
12. Övriga frågor
Janni och Rebecca kommer ha obligatorisk föreläsning den 20/5 under PÄR-frukosten och därför
behövs ytterligare frivilliga som kan hjälpa till. Erik och Axel erbjöd sig att hjälpa till under
morgonen.
13. Datum för nästa möte
Nästa möte äger rum den 23/5, 16.00-18.00 i U22.
14. Mötet avslutas

