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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 30 januari 2017, 16.00-18.00.
Närvarande styrelseledamöter: Kristoffer Hådding (T9), Maj Frostvittra (T5), Kim Wallberg
(T5), Mattias Söderberg (T2), Filippa Andreasson (T4).
Övriga närvarande: Patrick Trång, (T4), Catarina Svensson (Studiebevakare)
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
Kim valdes till mötesordförande
3. Val av sekreterare
Maj valdes till sekreterare för mötet
4. Val av justerare
Filippa valdes till justerare av protokollet
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägget av två övriga punkter, ett informationsärende 13a och en sent
inkommen motion 13b.
(6. Ingen punkt i dagordningen)
7. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna
8. Informationsärenden
a) Anmälningsärende till IS-möte angående PÄR:s budget
Inget att rapportera
b) Kommunikationsgruppen
Då ordinarie sekreterare inte var närvarande så gjordes ingen fullständig rapportering.
9. Beslutspunkter
a) Val till PÄR:s styrelse
Patrick Trång från T4 valdes in som styrelseledamot.
b) Val av representant till lärarlaget
Maj informerade att lärarlagsmöten sker 3 gånger per termin. Tiderna är inte bestämda utan sätts
inför varje möte beroende på vilka lärare som är tillgängliga. Ingen representant vald inför nästa
möte.
c) Finansiering av kören
Maj har haft kontakt med kören angående finansiering och förklarat att PÄR inte kan avlöna en
körledare på grund av institutionens regler. I diskussionerna har det lagts fram att kören istället
kanske kan fungera med en stor budget för mat och fika. En diskussion om hur stor budget som är
möjligt fördes, men inga beslut togs eftersom det inte inkommit en motion om det till dagens
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möte.
d) Fika till kören.
Kören har skickat in en motion för att få ersättning för tidigare mat och fika vid övningstillfällen
inför uppträdandet på utsparken. Det diskuterades om det vore möjligt att godkänna motionen trots
att det inte ansökts om pengar i förhand och att PÄR generellt sätt inte godkänner utlägg i
efterhand. Det beslutades att göra ett undantag och en enhällig styrelse röstade för att ersätta kören
för utlägg i samband med övningstillfällena till en kostnad av upp till 1000 kr. Det ska framföras
till kören att det är en engångshändelse och att motioner i fortsättningen behöver inkomma innan.
10. Arbetspunkter
a) Inspark
Mattias håller på att förbereda T2:orna för insparksaktiviteterna. Bojan är bokad för inspark den
23 februari. Maj och Kim kommer informera om PÄR den 8 februari och ska kontakta Sigge om
detaljerna. Lunchen kommer ske efter det tillfället.
b) Halvspark
Det fördes en diskussion om hur halvsparken ska göras. Om Bojan ska bokas är det bra att vara
ute i god tid.
11. Diskussionspunkter
a) Återkoppling till berörda efter beslut.
Se punkt 11b.
b) Informerar vi klasskamrater om PÄRS arbete?
Punkt 11a och 11b togs i samma diskussion. PÄR behöver bli bättre på att snabbt återkoppla till
berörda om de beslut som tas och det arbete som görs i styrelsen. Vi behöver också bli bättre på att
nå ut med information. Det kan handla om att skriva i facebookgruppen och prata med
terminsgrupperna efter våra möten om beslut och pågående arbeten. Med kören vore det bra att ha
en kontaktperson som snabbt kan berätta om de beslut som tas och kan föra en dialog. Ett sätt vore
att utse någon som tar ansvar för att information går ut efter varje beslut.
c) Miljöarbete.
Kristoffer rapporterade att motionen om att studenterna ska kunna påverka institutionens
miljöarbete behandlades på det senaste IS-mötet. Det fanns ett stort intresse för miljöarbete och
det visade sig att institutionens miljöplan är resultatet av en enskild person som skriver ihop den
varje år. IS ska själv undersöka vad som kan göras och det återupptas nästa IS-möte. Att arvodera
eventuellt studentarbete fick inget gehör.
d) Studenten med icke godkänd praktik på t6.
Maj berättade om sin kontakt med studenten. Det diskuterades om vad PÄR kan göra i dessa
frågor. Det finns liten möjlighet att hjälpa en enskild student då PÄR arbetar mer långsiktigt, men
studentkårens ombud finns i dessa fall. Att praktiken är rättsäker och jämlik för alla studenter och
samma krav och mål ställs på alla studenter är av stor vikt för studenterna på psykologprogrammet
och PÄR. Det diskuterades vad som görs i utbildningen för att säkerställa detta. Utvärderas
handledarna och målen? Det bestämdes att fortsätta diskussionen nästa möte och då eventuellt ta
beslut i hur PÄR ska arbeta i frågan.

12. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
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a) Terminsrepresentanterna.
Inga större rapporteringar. För T4, se punkt 13a.
b) IS
Inget större att rapportera förutom miljömotionen, se punkt 11c.
c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden.
Inget att rapportera
d) Studiemiljö- och jämlikhetsmötet.
Inget att rapportera
e) Lärarlaget
På lärarlagsmötet diskuterades om språket kan examineras, och det kan det inte. Ett onyanserat
språk kan däremot leda till ett sämre betyg. Det finns skrivkurser att rekommendera studenterna i
studentkårens regi
f) Studiebevakaren
Inget att rapportera
g) Kommunikationsgruppen
PÄR har en nystartad instagram i Kims regi. Den behöver nu marknadsföras.
13. Övriga frågor
a) T4 rapporterar problem med sin utbildningsplan
Filippa rapporterar att T4 haft stora problem med sin nya kursplan. Sista kursen på termin 3 var
personlighetspsykologi som var oorganiserad och med dåliga föreläsnings- och litteraturunderlag till
examinationen. Första kursen på termin 4 är med Anders Wendelheim och har varit under all kritik.
Arbetsbördan är orimlig på en 7,5 hp kurs (Anders kurs var tidigare 15 hp), obligatoriska
examinationsmoment har inte presenteras innan kursens gång eller i kursplanen. En föreläsare har
agerat kränkande mot en elev som fått negativa konsekvenser för eleven och elevgruppen. Styrelsen
rekommenderade att kontakt upprättas med kåren för att se om det går att anmäla dessa då
studierektorn enbart hänvisar till kursansvarige. PÄRs representanter i T4 har haft ett personligt möte
med studierektor Lotta för att prata om detta. Lotta hälsar också tillbaka att hon läser alla
kursutvärderingar och dessa är viktiga. Det är också bra om studenter reflekterar hur de gör
kursutvärderingarna och vilket språk de använder.
b) Verksamhetsbidrag
Styrelsen beslutade att enhälligt bifalla den sent inkomna motionen angående verksamhetsbidraget.
Det innebär att verksamhetsbidraget betalas ut till kassörens konto som sedan placerar det i PÄRs
handkassa.
14. Datum för nästa möte
Nästa möte fastställdes till den 20 februari kl 16-18 i U22.
15. Mötet avslutades

