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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 5 september 2016, 16.00-18.00   
Närvarande ledamöter: Rebecca Remnélius (T10), Kristoffer Hådding (T8), Janni Gillerius (T10), 

Axel D’Angelo (T3), Erik Lundberg (T2), Sigge Skårman (T8), Natasha Davin (T2), Maj Frostvittra 

(T4).  

Övriga närvarande: Michelle Nakagawa, YuSie Rundkvist Chou och studiebevakare Lovisa Falkesjö.                                                            

 
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 

Erik valdes till justerare.  

 

5. Fastställande av dagordning 

Diskussionspunkten kring Psykologensemblens framtid flyttades upp i dagordningen till efter punkt 

åtta för att garantera att alla berörda kunde närvara. Två övriga frågor lades till på dagordningen: 

Studiebevakare och etikrådet.  

 

6. Föregående protokoll      Föredragande: Janni 

Föregående protokoll lades till handlingarna.  

 

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

Inget att rapportera.  

  

b) Kommunikationsgruppen.         Föredragande: Janni 

Rapporterade inkomna mejl från den nya studiebevakaren som önskade delta i mötet och från Gunnar 

Boman som önskar volontärer till RPC:s årskonferens.   

 

8. Beslutspunkter 
a) Val till PÄR:s styrelse      Föredragande: Kristoffer 

Natasha Davin valdes av en enhällig styrelse in som terminsrepresentant för termin två och 

styrelseledamot i PÄR.  

 

Maj Frostvittra valdes av en enhällig styrelse in som terminsrepresentant för termin fyra och 

styrelseledamot i PÄR. 
 

9. Arbetspunkter 
a) Inspark 

Det beslutades att Erik och Natasha kommer vara ansvariga för insparken med hjälp från Axel. Under 

slutet av veckan kommer T2 att genomföra insparksskålen för T1. Datum för terminens PÄR-lunch 

sattes till tisdagen den 20/9 och kommer genomföras i U24.   

 

b) T1-infobesök 6 september      Föredragande: Kristoffer 

Det beslutades att Rebecca, Kristoffer, Natasha och Erik informerar T1 om PÄR:s arbete den 6/9 

klockan 13.00-13.15 i U24.    
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c) Volontärer till RPC:s årskonferens (bilaga 01)   Föredragande: Kristoffer 

Den Psykodynamiska riksorganisationen söker fyra till fem personer som kan vara volontärer på deras 

kommande årskonferens. Detta innebär chansen att lyssna gratis på vissa föreläsningar och Kristoffer 

rekommenderade detta. Axel och Maj var intresserade och deras kontaktuppgifter mejlades till Gunnar 

Boman.    

 

10. Diskussionspunkter 
a) Planeringsmöte/samkväm 

För att spara mötestid beslutades att denna punkt diskuteras vidare på Facebook.  

 

b) Psykologensemblens framtid         Föredragande: YuSie  

YuSie och Michelle föredrog punkten där huvuddiskussionen handlade om huruvida PÄR skulle stå 

bakom en motion till IS gällande anlitandet av en professionell körledare. Om musikunderhållning 

förväntas, till exempel vid examensceremonierna, behöver institutionen också kunna ge något tillbaka. 

Det diskuterades även huruvida eventuellt ett högre belopp skulle behöva äskas. Styrelsen beslutade 

att stå bakom Psykologensemblens motion, som kommer föredras av YuSie, som representant för 

Psykologensemblen, på nästa IS-möte.   

 

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

T1: ingen representant närvarande 

T2: rapporterade att de redan haft AW med klassen.  

T3: rapporterade att statistikkursen börjat och att många känner oro kring bristande statistikkunskaper.  

T4: rapporterade hög arbetsbelastning under de första veckorna på terminen 

T5-T7: ingen representant närvarande.  

T8: rapporterade att de nu påbörjat AO-kursen.  

T9: ingen representant närvarande 

T10: rapporterade att arbetet med examensuppsatser påbörjats.  

  

b) IS. 

Det första IS-mötet äger rum den 20/9, så ännu fanns inget att rapportera. Kristoffer skickar in PÄR:s 

budgetförslag.  

           

c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden.  

Kristoffer informerade nya representanter om rådet och nämndens arbete. Vare sig rådet eller nämnden 

hade ännu haft terminens första möte och därmed fanns inget att rapportera.   

      

d) Presidiet.   

Inget att rapportera.         

 

12. Övriga frågor 

 

a) Studiebevakare 

Närvarande på mötet var Lovisa Falkesjö, ny studiebevakare för de juridiska, ekonomiska och 

psykologiska utbildningarna på Stockholms universitet. Lovisa informerade om att PÄR behöver 

registreras på Kårens hemsida snarast. Hon hade även vissa frågor kring IS-representationen och hur 

rutinerna för detta ser ut, vilket Kristoffer klargjorde. Lovisa informerade även om att det på 

institutionsnivå är obligatoriskt att det finns studentsskyddsombud för studiemiljön och att detta kan 

vara en bra påverkanskanal. Axel är intresserad av mer information kring olika ombudsposter och 

Lovisa kommer återkoppla med mer information.  Centrum för universitetslärarutbildning vill förankra 

att alla studentråd nominerar en person per institution till årets lärare innan november. Lovisa tipsade 

även om att studenterna bör koppla sitt kårmedlemskap till samhällsvetenskapliga föreningen för att 

kunna utnyttja alla förmåner.     
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b) Etikrådet 

Etikrådet inom psykologförbundet önskar hjälp att sprida information om deras möte i slutet av 

oktober. Information om detta skickas till studenterna via mejl och Facebook.   

 

13. Datum för nästa möte 

Nästa möte äger rum den 26/9, 16.00-18.00 i U22.  

 

14. Mötet avslutas 


