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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 24 april 2017, 16.00-18.00
Närvarande
Maj Frostvittra T5
Kim Wallberg T5
Mattias Söderberg T2
Erik Lundberg T3
Aris Kourkakis T1
Patrik Trång T4
Röstlängd: 6

1. Mötet öppnades
2. Maj valdes till mötesordförande
3. Kim valdes till mötessekreterare
4. Aris valdes till justerare
5. Dagordningen fastställdes, tre övriga punkter lades till
6. Föregående protokoll

Föredragande: Erik

8. Informationsärenden
a) Rapportering från kassören: Mattias är igång med att lämna in kvitton för månaden.
Föredragande:
Mattias
b) Kommunikationsgruppen. Mail från studenter som fått schemaändring med för kort varsel
(flyttat datum på tenta) inkom precis innan påsken. Kursansvarig kontaktades av PÄR och
ärendet löstes.
Föredragande: Maj
10. Beslutspunkter
a) Val till PÄR:s styrelse
Föredragande: Maj
Inga nya kandidater
b) Inköp av kaffebryggare och kaffetermos (bilaga 1)
Föredragande: Ma
Motionen godkändes med ändringen att kaffebryggare och termos max får kosta 1200 kr
sammanlagt. Erik ansvarar för val/inköp av termos och Aris ansvarar för val/inköp av
kaffebryggare.
11. Arbetspunkter
a) Inspark – T2 planerar fest för T1. Diskussion ifall det skulle kunna bli en terminsavslutsfest
för alla terminer, inget beslut tas.
b) Halvspark – Inget nytt har hänt.
c) Utspark – Inget nytt att rapportera.
d) PÄR-frukost – avklarat för denna termin.
12. Diskussionspunkter
a) Flyttande av tentadatum
Föredragande: Maj
Samma ärende som nämndes i punkt 8. B. Diskussion kring kommunikationsrutiner. Tas
upp som övrig punkt.
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b) Grupprocesskursen
Föredragande:
Maj
Patrik har mailat Kursansvarig och studierektor för att bestämma tid för möte, och också
bett om skriftligt underlag på att den aktuella föreläsaren inte kommer att anlitas på kursen
igen.
c) Arrangemang kring PÄRs nya rum
Föredragande:
Maj
Maj kommer att ta kontakt med Lotta angående problem med att PÄR ska dela sitt nya rum
med PYR. Önskvärt om PÄR och PYR ska dela rum är att vi får ett större rum, så att båda
studentråden får plats med sina saker utifall att PYR växer.
d) Framtida arrangemang (bilaga 2)
Diskussion kring att arrangera brännboll oh bowling vid olika tillfällen för studenterna
under denna termin. PÄR tar beslut om att anslå 1500 kr till att arrangera bowling som är
öppen för alla psykologstudenter. Kim tar ansvar för att driva arrangemanget.
13. Informationsärenden, ev. rapportering ifrån:
a) Terminsrepresentanterna.
T1: Läser socialpsykologi, snart utvecklingspsykologi. Finns frågor i terminsgruppen kring
kritisk granskning ur genusperspektiv av kurslitteraturen. Aris försöker ta red på
förtydligande ifrån studenter i terminsgruppen och ett dokument med sammanställda tankar,
samt be studenter från klassen att delta på ett PÄR-möte för att driva frågan vidare.
T2: Läser utvecklingspsykologi 4. Ok stämning i klassen, det är en stor klass med många
studenter (över 40). Händer ofta att stolarna i klassrummen inte räcker till alla.
T3: Pluggar för fullt till tenta. Terminsgruppen rätt så nöjd med tillvaron. Nästa kurs i
personlighetspsykologi har varit försenad ut med schemat.
T4: Klassen ses knappt då kursen ej har så mycket schemalagt i skolan. Har varit klagomål
kring kursen då kursansvarig gjorde flera ändringar i hemtentans innehåll efter att den
släppts, vilket gjorde att flera studenter redan hade börjat skriva efter att ändringarna
kom. Även i denna terminsgrupp har studenterna upplevt en brist på genusperspektiv i
utbildningen och känner ej att det genomsyrar kurserna. Vill ah svar på frågan varför
genuskursen togs bort ut programmet och vad det är som ska väga upp för den.
T5: Läser utredning och åtgärder avseende individen – barndelen. Mycket bra strukturerad
delkurs. Stor eloge till kursansvarige.
b) IS – Kristoffer har deltagit i ett IS-möte och håller på att ta upp med prefekten hur
studenter kan vara med och ha inflytande i anställningsprocessen av nya lärare.
c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden. – Inget att rapportera.
d) Studiemiljö- och jämlikhetsmötet - Inget att rapportera.
e) Lärarlaget - Inget att rapportera.
f) Studiebevakaren - Inget att rapportera.
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13. Övriga frågor
a) Öppna platser för fler terminsrepresentanter – Eftersom flera terminsgrupper saknar
representanter blir PÄR med färre medlemmar än tänkt. Samtidigt finns det många engagerade
studenter i terminsgrupper som redan har två representanter. På så sätt går studentrådet miste
om engagerade individer när det samtidigt saknas representanter. Maj tar fram ett förslag på en
stadgeändring till nästa möte som går ut på att öppna upp för att terminer som inte har någon
representant i PÄR ska få möjlighet att välja en representant från en annan terminsgrupp. Denna
representant avsvarvar för att representera gruppen som valt denne och vara en
kommunicerande länk mellan PÄR och denna terminsgrupp. På så sätt kan PÄR få fler
arbetsföra medlemmar.
b) Kommunikationsrutiner – Diskussion om att den som svarar på mail som inkommer till
info@paer.se alltid cc:ar så att hela PÄR kan se att inkomna mail svaras på. Eventuellt val av
en inofficiell ”vice sekreterare” som kan avlasta kommunikationsansvarige om denna har
mycket att göra när det inkommer brådskande ärenden. Diskuteras vidare nästa möte.
14. Datum för nästa möte är 15 maj i U22, 16.00-18.00
15. Mötet avslutades

