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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 26 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: Linda Bylehn, (T1) och Tuva Maja Jansson (T1).
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
Axel valdes till justerare
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ändringen att punkt 8C utgår.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föredragande: Janni

7. Informationsärenden
a) Anmälningsärende till IS-möte angående PÄR:s budget.
Axel redovisade de kvitton som lämnats in sedan det senaste mötet.
b) Kommunikationsgruppen.
Föredragande: Janni
Kristoffer informerade om att han svarat på mejl angående önskan om ny vattenkokare till lejonkulan
och hjälp att arrangera en extern föreläsning.
c) Beslut tagna per capsulam
Föredragande: Kristoffer
En enhällig styrelse beslutade att anslå 700:- till omkostnader för insparksskålen för T1.
8. Beslutspunkter
a) Val till PÄR:s styrelse
Inga nya ledamöter valdes in till PÄR:s styrelse.

Föredragande: Kristoffer

b) Val till PÄR:s presidium
Föredragande: Rebecca
Rebecca hade tidigare meddelat att hon skulle avgå som ordförande efter detta möte. Eftersom ingen
intresseanmälan eller nominering till posten inkommit, kommer ordförandeposten därför, efter dagens
möte, lämnas vakant.
Axel D’Angelo valdes av en enhällig styrelse till PÄR:s nya kassör.
c) Lokalbehov för extern föreläsning

Föredragande: Kristoffer

9. Arbetspunkter
a) Inspark
Det konstaterades att insparksskålen och PÄR-lunchen redan genomförts, samt att en fest för
psykologstudenter kommer äga rum den 6/10 på Café Bojan med start 17.00. Hanna Thulé, Natasha,
Erik och Axel kommer att hjälpa till med uppackning av bar, servering, samt ansvara för lekar under
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kvällen. Reklam för festen kommer göras genom besök hos de olika terminsgrupperna och
distribuering av flygblad.
T2 rapporterade också att de börjat planera en insparksfest för T1.
b) Psykklubb
Föredragande: Sigge
Sigge rapporterade att en förfrågan inkommit angående arrangemang av en psykologstudent-fest på
Kåken. Då detta arrangemang tidigare varit väldigt lyckat beslutade styrelsen att ställa sig bakom
detta.
c) Halvspark
Föredragande: Kristoffer
Kristoffer konstaterade att det under förra terminen aldrig arrangerades en halvspark. Axel erbjöd sig
att prata med T5 om detta och om möjligheten att anordna en halvspark i efterhand.
d) Utspark
Föredragande: Kristoffer
Kristoffer kommer skicka ett färdigskrivet informationsbrev kring utsparken till Yusie i T9.
e) Terminsskåp
Föredragande: Kristoffer
Kristoffer informerade om att han köpt in hänglås och att han kommer prata med expeditionen om att
PÄR ska få tillgång till skåpen. Det diskuterades hur administreringen kring distribution av skåp till
terminsgrupperna skulle genomföras. Styrelsen enades om att information om skåpen ska förmedlas
till terminsgrupperna vid samma tillfälle som reklam ska göras för festen på Bojan. Axel kommer vara
ansvarig för att lämna ut låsen och är den som ska kontaktas i detta ärende. Det påtalades under mötet
att tanken är att skåpen främst ska komma hela klassen till godo och enbart i andra hand enskilda
individer.
10. Diskussionspunkter
a) Planeringsmöte/samkväm
Natasha ansvarar för att lägga upp en ”doodle” med förslag på tider för ett första planeringsmöte för
höstterminen.
b) Framtida inköp
Föredragande: Kristoffer
Det diskuterades vad PÄR kan använda sin budget till för framtida inköp. Kristoffer meddelade att
PÄR har möjlighet att verka under sin gamla budget i arton timmar till. Förslag på framtida inköp som
togs upp var till exempel att beställa flygblad till olika evenemang, att köpa in tio vattenkokare till
terminsgrupperna och att köpa in förbrukningsvaror.
11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
a) Terminsrepresentanterna.
T1: rapporterade om en bra stämning i klassen, men att de för tillfället inte träffas så mycket. Visst
missnöje har uppstått med mycket obligatorisk undervisning.
T2: rapporterade att allt är bra i klassen och att de för tillfället planerar olika festliga aktiviteter.
T3: rapporterade att allt är bra och att de just skrivit sin statistik-tenta.
T4: inget att rapportera.
T5-T7: ingen representant närvarande
T8: rapporterade att kursen i arbets- och organisationspsykologi påbörjats och att det är flera i
terminsgruppen som ännu inte hittat något företag att genomföra sitt projektarbete på.
T9: ingen representant närvarande.
T10: inget att rapportera.
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b) IS.
Kristoffer rapporterade vad som diskuterats under det senaste IS-mötet.
Angående Psykologensemblens önskan om att institutionen skulle anställa en körledare kunde IS
konstatera att detta inte kunde beviljas, då det inte ingår i institutionens uppdrag. Dock hade många
ledamöter varit positiva till Psykologensemblens arbete och gett konstruktiva förslag på vart man kan
vända sig för eventuella bidrag till verksamheten. Yusie, som föredrog punkten, kommer att ta detta
vidare.
I övrigt rapporterade Kristoffer att det kommer köpas in programvara för en
emotionsavläsningskamera till mottagningen som ska kunna användas för forskning och framtida
examensarbeten.
c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden.
Kristoffer rapporterade att det planeras för att eventuellt lägga ned några biblioteksfilialer, till exempel
den på Socialhögskolan, vilket väckt protester från studenthåll.
d) Presidiet.
Inget att rapportera.
e) Kursutvärderingsmöte med studierektorn
Axel och Kristoffer informerade om att de deltagit i ett kursutvärderingsmöte med studierektor där de
tittat på gamla kursutvärderingar. De kunde konstatera att många lärare inte lägger upp sina
kursutvärderingar på Fastreg och studierektor kommer därför påminna alla lärare om detta. Axel och
Kristoffer kommer att träffa studierektor igen i november för att utvärdera denna termins kurser.
12. Övriga frågor
a) Samarbete med KI
Det diskuterades hur man i framtiden ska kunna arbeta för att främja mer aktiviteter tillsammans med
KI-studenter. Till exempel förslogs att KI-studenterna skulle kunna bjudas in till ”Psyk-klubben” på
Kåken. Det konstaterades att ett möte mellan SU- och KI-studenter borde arrangeras snarast för att
diskutera det framtida samarbetet.
b) PÄR-frukost
Det beslutades att en PÄR-frukost ska genomföras i början på november för studenterna på
institutionen.
c) Facebook
Det konstaterades att en Facebook-grupp för alla psykologstudenter vid SU behövs för att kunna
kommunicera kring UD-tid eller försäljning av kurslitteratur till exempel. Styrelsen beslutade att en
sådan grupp ska skapas till måndagen den 3/10 och att en representant från varje terminsgupp sedan
får bjuda in deltagarna i terminernas Facebook-grupper. PÄR kommer i framtiden använda Facebook
som den främsta kommunikationskanalen för kontakt med studenterna vid Psykologiska Institutionen.
13. Datum för nästa möte
Nästa möte äger rum måndagen den 17/10 klockan 16.00-18.00 i U22.
14. Mötet avslutas

