Möte 20 februari

Närvarande
Maj Frostvittra
Kim Wallberg
Mattias Söderberg
Erik Lundberg
Catarina Svensson
Elaisa Cedervall
Aris Kourkakis
Christian Mårtensson
Röstlängd: 6

Protokoll
1. Mötet öppnades
2. Maj valdes till mötesordförande
3. Kim valdes till mötesekreterare
4. Erik valdes till justerare
5. Dagordningen fastställdes
6. Föregående protokoll godkändes

Föredragande: Maj

8. Informationsärenden
a) Kvitton har inkommit för ca 1000 kr från utlägg från t1:ornas välkomstskål, fika till PÄR-möte och
skrivare till PÄR.
Föredragande: Mattias
b) Mail om affischer för PS17 har inkommit. Erik svarar på mailet om inte Natascha gjort det och
ansvarar för att affischerna skrivs ut.
Föredragande: Maj
9. Besök av studenthälsan – Elaisa Cedervall från Studenthälsan besökte och informerade om vad
Studenthälsan gör och vad de kan erbjuda för vård till studenter. Kontakt via mail upprättades via Maj
som är arbetsmiljöombud och Elaisa, som är involverad i arbetsmiljöfrågor på olika institutioner på
universitetet.
10. Beslutspunkter
a) Val till PÄR:s styrelse
Föredragande: Maj
Aris Kourkakis och Christian Mårtensson valdes som representanter för termin 1.
b) Körfinansiering (bilaga 01)
Föredragande: Maj
Motionen bifalles med följande ändringar: Kören beviljas ersättning för fikautlägg upp till 3000 kr
under denna termin. Framtida beslut om bidrag till kören tas då nästa budget sätts. Bakgrunden till
det sänkta beloppet är att PÄR nyligen godkände ökade utgifter för utsparken denna termin, vilket
gör att större bidrag till fika inte för tillfället är rimliga att anslå.
11. Arbetspunkter
a) Inspark – Denna vecka går insparkspuben på Café Bojan av stapeln och Kim och Erik ansvarar för
att inhandla tilltugg.
b) Halvspark – ingen t4 på plats för att rapportera.
c) Utspark – En planeringsgrupp är påbörjad och har fått information om budgeten (5000 kr +
möjlighet till utökning med ytterligare 5000 kr).
d) PÄR-frukost – Avvaktar tills lunchen för t1 är avklarad.
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12. Diskussionspunkter
a) Praktikkursen
Föredragande: Maj
Maj bokar möte med studierektorn för att diskutera studenters trygghet i att få en bra handledare
under momentet.
b) Grupprocesskursen
Föredragande: Maj
PÄR avvaktar med att gå vidare tills termin 4 avslutat kursen och lämnat in sina utvärderingar.
c) Studentrådet Psykologi SU (SPS)
Föredragande: Maj
Maj informerar om att rådet har bildats och PÄR är positiva till ett framtida samarbete.
d) Samkväm
Föredragande: Maj
Samkväm för PÄR-medlemmar kommer att anordnas inom snar framtid.
13. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
a) Terminsrepresentanterna. Termin 5 rapporterar att kursanvisningar för Utredning och åtgärder
avseende individen och Psykologisk testmetodik blev tillgänglig för studenterna strax innan
kursstart. Termin 3 och 2 har inget särskilt att rapportera. Termin 1 har precis börjat utbildningen
och rapporterar god stämning i gruppen, som exempelvis själva arrangerat klättring utanför studietid
och umgåtts.
b) IS – Februarimötet inställt. PÄR har röstat för i två per capsulumbeslut.
c)
d)
e)
f)

Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden. Inget att rapportera.
Studiemiljö- och jämlikhetsmötet. Inget att rapportera.
Lärarlaget
Inget att rapportera.
Studiebevakaren presenterade sig själv för PÄRs nya medlemmar.

13. Övriga frågor – Inga övriga frågor.
14. Datum för nästa möte - 13 mars, U22 16.00-18.00
15. Mötet avslutas

