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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 9 januari 2017, 16.00 -18.00
Närvarande: Natasha Davin (T2), Kim Wallberg (T4), Maj Frostvittra (T4), Mattias
Söderberg (T1). Erik Lundberg (T2) Kristoffer Hådding (T8)
Övriga närvarande: YuSie Rundkvist Chou (T9), Kerstin Sindemark (T9), Catarina Svensson
representant från kåren
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
Maj valdes till mötesordförande
3. Val av sekreterare
Natasha valdes till sekreterare för mötet
4. Val av justerare
Kim valdes till justerande av protokollet
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägget punkt 12 f: presentation av nya studiebevakaren från kåren
6. Tidig beslutspunkt
a) Kostnad för utspark (bilaga 02)
Föredragande: YuSie
Förslag om samma budget till inspark som till utspark. De vill gärna att det ska vara festligt samt att
det ska vara i en hyrd lokal. Vill ha god mat. De valde ett alternativ som verkade billigt, blev tipsade
av tidigare terminen. Finns ett billigare alternativ men är egentligen inte ett bra lokal.
De bokade ett ställe som heter syster och bror och valde den billigaste menyn. Det kostar 300 kronor
per person. För mer information se motion från YuSie.
Det finns pengar kvar i budgeten, ca 12 000.
En enhällig styrelse beslutade att bifalla motionen och anslå 2500 kr till utsparken i januari.
Diskussion kring att ändra i budgeten om att öka från 5000 kronor för utspark till 10000 kronor.
En enhällig styrelse beslutade att bifalla beslutet att godkänna en ökning för T10 och deras utspark
våren 2017 till ett max belopp av 10 000 kronor om pengar finns kvar i budgeten.
7. Föregående protokoll

Föredragande: Natasha

8. Informationsärenden
a) Anmälningsärende till IS-möte angående PÄR:s budget.
Föredragande:Mattias
Vad innebär denna? IS beslutar om vi får tillbaka pengar, därav att vi skickar in våra protokoll till
dem. Det betyder alltså att vi skriver upp alla utlägg som tillkommit sedan förra mötet. Inga
kvitton har inkommit sedan förra mötet den 19 december 2016.

b) Kommunikationsgruppen.
YuSie skickade ett mail angående sin motion
Annars inget att rapportera
9. Beslutspunkter
a)
Val till PÄR:s styrelse
Ingen att välja in

Föredragande: Natasha

Föredragande:Maj
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b) Val av representant till lärarlaget
Föredragande:Maj
Vill någon vara med på dessa möten? Vad är detta? Maj är inte helt hundra men det är ett möte
mellan lärare på programmet. Lotta skickar ut mail där Maj har sett att det pratas om ämnen som
är relevanta för oss som studenter i PÄR. Det förslås att vi kanske inte behöver bestämma vem
som ska gå på alla möten utan att vi skulle kunna dela på det. Ett förslag uppkommer om att välja
en person som ska gå på nästa möte och att vi sedan kan välja en ny person till nästa PÄR möte.
Det föreslås att någon försöker få en lista över våren datum för mötena. Maj kan skicka ett sådant
mail. Förslag att besluta att Maj går på nästa möte samt att inte ha en fast representant utan väljas
för varje möte och att vi försöker skicka en representant från PÄR till varje lärarlagsmöte.
En enhällig styrelse beslutade att förslaget
c) Miljöfrågor till IS (bilaga 01)
Föredragande: Maj
Se motion från Maj. Den handlar i stort om att om studenterna på institutionen borde få ha en
synpunkt på miljöarbete på skolan.
En enhällig styrelse beslutade att bifalla motionen
10. Arbetspunkter
a) Inspark
Mattias punkt. Han försöker att sparka i gång klassen lite mjukt. Just nu är det fokus på deras tenta
som ska lämnas in om tre dagar. De ska börja planer inför insparken på måndag (den 16/1). Vi
diskuterar vad insparken ska innehålla. Ska bojan hyras? Hur lång tid innan kan bojan hyras? Efter
första tentan är uppe som ett förslag. Ska PÄR ha en insparksöl? Förut har det varit små middagar,
vi (Erik och Natasha arrangerade en fest förra terminen). När ska vi ha en PÄR-lunch, vi tittar på
datum. Om PÄR tycker att det blir för mycket kan vi välja antingen en lunch eller en öl. Mattias
ansvarar för deras klass inspark. Natasha ansvar för PÄR-lunchen. Kim ansvarar för PÄR-ölen.
Samma summa som förra året för alla dessa punkter som riktlinjer. Till nästa möte besluta vem
som berättar om PÄR den 8 februari.
b) Halvspark
Ingenting att rapportera
c) Utspark
Ingenting att rapportera
d) PÄR-frukost
Avvakta till efter alla insparksevent är över. Förslag är att skjuta upp till februari

11. Diskussionspunkter
a) Planeringsmöte
Föredragande:
Maj
Genomgång av PÄRs dokumentation. Maj håller på att förbereda detta. Snart kommer hon att
droppa lite datum i facebookgruppen. Hon avvaktar lite tills att allt med insparken är igång. Det är
frivilligt att delta.
b) Kommunikationsgruppen
Föredragande: Maj
Vem ska ansvarar för vad? Förslag att dela upp kommunikation ”inåt”
och utåt” kom upp.
Maj tycker det är viktigt att alla i PÄR går att nås via hemsidan. Vilka vill ha en PÄR
mailadress?
o
o
o

Svara på mail och PÄRs Facebook kan Natasha ansvara för.
Maj kan ansvara hemsida och att vi under nästa möte ska ta bilder på oss till hemsidan. Om
någon har en ide angående hemsidan kan en lyfta det till Maj. En PÄRkalender till exempel.
Vem kan ta ansvar för att lägga upp information på till exempel facebook? Att kommunicera
utåt! Skriva i facebookgruppen som är till för alla studenter. Även Instagram, som redan finns
men vem har alla inloggningar till den? Dela vad som händer i huset. Kim kan ta
huvudansvaret. Men även Erik och Natasha kan tänka sig att få inloggningen instagram. Maj
letar upp vad instagramkontot heter.
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12. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
a) Terminsrepresentanterna.
T8 – lugnt och skönt och alla är glada
T2 – vi har det bra tror jag, vi sågs senast den 15 december. Vi jobbar på med en hemtenta som
ska lämnas in. Bra stämning. Inget att rapporter.
T4 – Inget att rapportera. De har varit lediga. Och är lediga i en vecka till.
T1 – hemtenta ska in på torsdag. Annars laddade inför att skaka liv i T1. Försöker att hitta en till
representant från klassen.
b) IS.
Det finns inte så mycket att redogöra. Långt möte med mycket information men inte så mycket
som kommer att påverka oss. Det ska komma informationstavlor. När protokollet kommer ska
Kristoffer meddela mer.
c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden.
Ingenting att rapportera
d) Studiemiljö- och jämlikhetsmötet.
Maj har varit på ett möte. Det var intressant. Pratade om stress och arbetsuppgifter. Vid ett senare
PÄRmöte önskar Maj få utveckla detta. Men var det i stort handlade om var: Vad som egentligen
ingår i våra studier? Skyltningar verkar vara på gång. Livräddningskurser. Elektrisk hjärtstartare.
Säkerhet och skydd till exempel i fall av terrorattacker  lås på dörrar, är detta en bra ide?
e) Lärarlaget
Ingenting att rapportera
f) Studiebevakaren
Ny representant som är här, hennes första dag. Hon jobbar halvtid och pluggar halvtid till jurist.
Hennes uppgifter är att hjälpa oss, sitta med på våra möten. Hon har en samordnande funktion. En
fråga angående serveringsansvarig kom upp och hon skulle kolla upp detta. Vi måste registrera oss
på kårens hemsida, detta ska göras varje termin. Hon mailar ut en länk till oss. Vi kan söka
verksamhetsbidrag. Hon skickar ett mail om detta. Maj registrerar oss.
13. Övriga frågor
Ett förslag lyftes av Natasha och Erik angående att fylla de tomma platser från terminer där det inte
finns ett intresse av att sitta med i PÄR med representanter från andra terminer där det finns ett
intresse.
Kim: Kör-brunch igår, blev lite snack om körledare. Kan en göra kören till en fristående förening
under kåren? Kan föreningen då få bidrag från kåren? Söka bidrag för enstaka evenemang.
Institutionen kanske kan köpa in framträdanden. Kim skriver och frågar Axel angående fakturering.
Vidare efterforskning bör ske.
Maj: Kontaktuppgifter kommer skrivas ut på hemsidan.
14. Datum för nästa möte
Nästa möte kommer äga rum den 30/1, 16.00 - 18.00 i U22.
15. Mötet avslutas

