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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 7 november 2016, 16.00-18.00                                                              
Närvarande ledamöter: Janni Gillerius (T10), Axel D’Angelo (T3), Erik Lundberg (T2), 

Natasha Davin (T2), Kim Wallberg (T4), Mattias Söderberg (T1).  

Övriga närvarande: Lovisa Falkesjö, studiebevakare.  

 
1. Mötet öppnas 

 

2. Val av ordförande 

Axel 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 

Punkt 11e flyttades upp till innan arbetspunkterna, så att studiebevakare Lovisa skulle hinna med att 

informera innan hon behövde gå.  

 

6. Föregående protokoll      Föredragande: Janni 

Föregående protokoll lades till handlingarna.  

 

7. Informationsärenden 

 

a) Anmälningsärende till IS-möte angående PÄR:s budget.   Föredragande: Axel 

Axel rapporterade följande kvitton för utlägg:  

588,33:- för inköp till insparksfest på Bojan, inlämnat av Erik.  

910:- för mat vid PÄR-styrelsens senaste planeringsmöte, inlämnat av Kristoffer.  

 

b) Kommunikationsgruppen.         Föredragande: Janni/Axel 

Janni rapporterade att hon mejlat med studiebevakare Lovisa, angående information och praktiska 

ärenden. Då Lovisa fanns på plats under mötet fastslogs att informationen kunde rapporteras om under 

punkt 11e.  

 

8. Beslutspunkter 

 

a) Val till PÄR:s styrelse      Föredragande: Axel 

Inga nya styrelsemedlemmar valdes in.   

 

b) Val till IS (suppleant)      Föredragande: Axel 

Då viss osäkerhet rådde kring vad posten innebär sköts punkten upp till nästa möte då Kristoffer, 

ordinarie representant i IS, förhoppningsvis kan berätta mer.  

 

c) Utlägg för PÄR-frukost (bilaga 01)     Föredragande: Axel 

En enhällig styrelse beslutade att bifalla motionen och anslå 1500 kronor till en PÄR-frukost, öppen 

för alla studenter, i december.  

 

d) Inköp av profilprodukter (bilaga 02)     Föredragande: Axel 

En enhällig styrelse beslutade att bifalla motionen och anslå 4000 kronor till att inhandla tröjor med 

PÄR-tryck till styrelsen.  
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e) Inköp av vattenkokare (bilaga 03)     Föredragande: Axel 

En enhällig styrelse beslutade att bifalla motionen och anslå 1500 kronor till att inhandla tio 

vattenkokare som ska delas ut till terminsgrupperna.  

 

9. Arbetspunkter 
a) Inspark                Föredragande: Erik 

Erik rapporterade att en lyckad insparksfest genomförts i fredags med T1, T2 och delar av T3. Efter 

tidigare insparksaktiviteter på Bojan har T2 blivit uppmärksammade på att det krävs att man har en 

serveringsansvarig som gått en utbildning för att få ha fest på Bojan. Hur detta fungerar behöver 

undersökas inför framtida festligheter i lokalen.   

 

b) Halvspark  

Kim rapporterade att T4 har börjat diskutera halvsparken och att de är intresserade av att anordna den 

på Bojan. Kim fick därför i uppdrag att mejla de ansvariga och höra vad som gäller angående 

serveringsansvariga.   

        

c) Utspark 

Inget att rapportera.  

         

d) PÄR-frukost 

Det beslutades att PÄR-frukosten kommer genomföras den 9:e december klockan 8.45- 13.00. 

Natasha fick i uppdrag att kolla upp vilket klassrum som är både lämpligt att använda och ledigt under 

förmiddagen.   

 

e) PÄR-hemsida 

Axel berättade att Tobias inte har möjlighet att föra över domänen till Maj. Istället behöver Maj prata 

med Michelle om detta och Axel fick i uppdrag att mejla Maj om detta, då hon inte var närvarande vid 

dagens möte.   

 

10. Diskussionspunkter 

 

a) Sammanfattning av planeringsmötet  

Under planeringsmötet hade ett flertal idéer diskuterats. Den mest aktuella frågan rörde utseendet på 

de huvtröjor med PÄR–logga som ska beställas.        

 

11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån: 

 

a) Terminsrepresentanterna. 

 

T1 rapporterades vara nöjda med sin insparksfest och jobbar på med sin delkurs. 

 

T2 rapporterades också vara nöjda med insparken. Man läser nu utvecklingspsykologi IV, med många 

obligatoriska föreläsningar.   

 

T3 rapporterade att de är nöjda med delkursen neuropsykologi IV som handlar om inlärning. De 

upplever den pedagogiskt väl upplagd och alla är peppade.  

 

T4 rapporterade att de nu läser sociologi. Under föregående kurs var närvaron på föreläsningar låg och 

Kim och Maj har försökt undersöka hur detta kommer sig. De flesta har då uttryckt missnöje med 

kvaliteten på undervisningen. Kim och Maj är därför intresserade av att genomföra en 

enkätundersökning om hur studenterna upplever undervisningen på institutionen. Inför nästa möte 

kommer Kim och Maj att prata ihop sig om hur detta praktiskt skulle kunna genomföras.   
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T5: ingen närvarande representant. 

 

T6: ingen närvarande representant. 

 

T7: ingen närvarande representant. 

 

T8: ingen närvarande representant. 

 

T9: ingen närvarande representant.  

 

T10 hade inget att rapportera, alla fortsätter skriva på sina uppsatser.  

 

b) IS.  

Ingen närvarande representant.  

     

c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden.  

Ingen närvarande representant.  

      

d) Studiemiljö- och jämlikhetsmötet.      Föredragande: Maj 

Inget att rapportera.  

 

e) Studiebevakaren 

Lovisa informerade om att rådet nu är registrerat och att en hemsida för PÄR finns via Kåren med 

gamla protokoll och stadgar upplagda. PÄR uppmanades även att uppdatera sina stadgar, då den 

information som finns där inte är aktuell. Lovisa informerade även om att PÄR har en ordinarieplats i 

ITB som antingen behöver tillsättas under nästa möte, eller avsägas. Nästa utbildningsseminarium vid 

Kåren, där alla PÄR-medlemmar är välkomna, äger rum den 6/12 och kommer handla om studenters 

rättigheter. PÄR påmindes också om möjligheten att ansöka om aktivitetsbidrag från Kåren för 

aktiviteter öppna för alla. Detta måste dock ske 2-3 veckor innan aktiviteterna ska genomföras.    

 

Lovisade informerade dessutom om den pedagogiska idétävling som arrangeras på Stockholms 

universitet. Studenter, individuellt eller i grupp, uppmanas skicka in förslag på projekt som kan 

underlätta undervisning och lärande. Det ska vara ett projekt över 1-2 terminer, som är genomförbart 

och anknutet till institutionen där man studerar. Dessutom ska projektet ha en lärare anknuten till det. 

Vinner projektförslaget tävlingen kommer projektet genomföras och viss arvodering utgår till den/de 

projektledande studenten/studenterna. Alla studenter med tid och lust uppmanas att skicka in ett 

bidrag!  

 

12. Övriga frågor 

 

12a) SESUS 

Mattias hade tittat närmare på vad SESUS är för typ av förening. Det verkar vara gratis att vara med 

och medlemmar kan få tillgång till lokaler och utrustning, samt hjälp med webbhotell, webbhosting, 

med mera. Förutom detta kan medlemsorganisationerna ansöka om ekonomiskt stöd på 1000:-. 

SESUS verkar inte bara vara kopplat till universitetet. Janni fick i uppdrag att mejla SESUS och be om 

mer information innan PÄR kan fatta beslut i frågan om eventuellt medlemskap.  

 

12b) Stöd på institutionen 

Kim tog upp frågan att det inte verkar finnas någon på institutionen som fångar upp studenter som 

varit med om något svårt eller till och med traumatiskt.  Det konstaterades att frågan behöver tas till en 

högre nivå och Kim fick i uppdrag att mejla studievägledaren för att höra hur institutionen i nuläget 

hanterar dessa situationer.  
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12c) Julpynt.  

Janni föreslog att PÄR, liksom förra året ska julpynta institutionen, med hjälp av övriga intresserade 

studenter. Vid detta tillfälle bjöds det förra året på fika, vilket Janni anser bör ske i år igen. Janni fick i 

uppdrag att skriva motioner om anslag till inköp av julpynt och julfika. Julpyntning av institutionen 

kommer genomföras den 1/12 klockan 16.00.  

 

13. Datum för nästa möte 

 

Nästa möte äger rum den 28/11, 16.00-18.00 i U22.   

 

14. Mötet avslutas 

 


