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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 17 maj 2017, 16.00-18.00                                                              
 

Närvarande: 
Filippa Andreasson T4 

Maj Frostvittra T5 

Kim Wallberg T5 

Mattias Söderberg T2 

Erik Lundberg T3 

Linda Byléhn T2 

Natasha Davin T3 

Patrik Trång T4 

Aris Kourkakis T1 

Kristoffer Hårding T9 

Axel D’angelo T4 

 
Röstlängd: 10  

 
1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande  

Kim 

3. Val av sekreterare  

Natasha 

4. Val av justerare  

Maj 

5. Fastställande av dagordning      

med tilläggen: 

Äldre studenter berättar om PDT & KBT 

Pingis  

6. Föregående protokoll      Föredragande: Natasha 

    

8. Informationsärenden 
a) Rapportering från kassören       Föredragande: Mattias 

Vi har fått mail från T9 som undrade om de kunde fakturera PÄR för lokalbokningen. Det 

diskuterades om det går att fakturera direkt till institutionen och att det är ett problem att det tar 

lång tid att få tillbaka pengarna för studenterna. En möjlighet är för PÄR att utnyttja sin handkassa 

för att betala utlägg. 

b) Kommunikationsgruppen.         Föredragande: Natasha 

Vi har fått en förfrågan från en student som vill starta upp en studentavdelning för 

psykologförbundet på SU om PÄR kan hjälpa till. Vi har möjlighet att bistå med lokalbokningar, 

information till studenterna med mera men vi kan inte som förening vara engagerad i 

studentavdelningen. Vi har även fått en förfrågan om att presentera jobbmöjligheter i ett 

forskningsprojekt i de senare terminerna. Vi skickar vidare till Henrik, och om intresse finns att 

ansöka kan vi hjälpa till med lokalbokning för presentation av forskningsprojektet. 

  

10. Beslutspunkter 
a) Val till PÄR:s styrelse      Föredragande: Maj 

Ingen att välja in  
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11. Arbetspunkter 
a) Halvspark – Är planerat till på torsdagen då lunchgrillning ska ske.    

b) Utspark – Inget att tillägga 

c) Bowling – Onsdagen den 24 maj. Kim meddelar att det finns möjlighet att utöka gratisbanorna då 

det finns ett stort intresse bland studenter.   

d) Kaffebryggare och termos –Aris ska försöka genomföra köp av kaffebryggare tills nästa möte. 

Erik har hittat en potentiellt bra termos. Mer tills nästa möte.  

 

12. Diskussionspunkter 
a) Grupprocesskursen       Föredragande: Maj 

Patrik och Filippa har pratat med Lotta och fått bra återkoppling. Det har skett flera möten med 

Anders. Kursanvisningarna samt schema ska vara ute i tid. Läraren som inte fungerade får inte 

komma tillbaka. Det är Lottas ansvar att han inte kommer tillbaka. Anders har fått lite extra 

pengarna för att kunna ha ett möte med sina externa föreläsare för att förmedla vad kursen ska 

innehålla. Lotta ska bevaka tentan för att få en bättre distribution av betygen till nästa termin. 

Tidsåtgången var under en timma. PÄR behöver fortsätta bevaka kursen. Då det är viktigt att 

kunskapen inte går förlorad under överlämningar kommer PÄR upprätta ett eget dokument för att 

säkerställa att kommande styrelsemedlemmar vet vad som hänt och att föreläsaren i fråga inte 

kommer tillbaka.  

 

b) Arrangemang kring PÄRs nya rum     Föredragande: Maj 

Kortläsare och kort är beställda och rummet kommer troligvis vara tillgängligt till nästa termin. 

Korten är personliga och kopplade till Maj och Kim. När de inte längre sitter i PÄRs styrelse 

måste nya kort beställas till PÄR. Maj har pratat med Lotta om utrymmesbristen när rummet ska 

delas med PYR. Eventuellt kan institutionen bidra med förvaringsutrymme någon annanstans.  

 

c) Stadgeändring (se bilaga)      Föredragande: Maj 

Ett förslag till stadgeändring har inkommit. Förändringarna som föreslås rör 

terminsrepresentanter, PYR, stormöten och kommunikationsansvarig. Kristoffer föreslår 

ytterligare ändringar angående räkenskapsår och arvodering. Förslaget dras tillbaka och ett nytt 

förslag kommer förberedas till nästa möte. 

 

d) Budget för nästa verksamhetsår 

Budgeten ska presenteras till första IS-mötet under HT17. Presidiet ska ha ett budgetförslag klart 

till PÄRs sista möte. Det diskuteras vilka budgetposter som kan förväntas inför nästa 

räkenskapsår, bland annat att definiera budgetposterna närmare vad som kan och vill uppnås.  

    

13. Informationsärenden, ev rapportering ifrån: 
a) Terminsrepresentanterna. 

T1 – Läser utvecklingspsykologi 1 och tycker det är roligt och intressant, framför allt att vara ute 

på förskolorna.  

T2 – Läser neurovetenskap, kognition och lärande 2 med Lennart Högman. De försöker att fixa en 

fest till T1, har haft lite lokal strul men nu sker det på lördag den 20 maj.  

T3 – Läser personlighetspsykologin, det finns en del missnöje med kursen, bland annat dålig 

struktur, och väldigt mycket lektioner samt material att hinna läsa. Det finns kritik mot boken (för 

smal). Kursansvarige menar att föreläsningarna ska ge bredd och vara ett komplement till boken. 
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Lotta menar att det behövs mer utvärdering för att kunna göra större förändringar. Kristoffer 

informerar om att IS kan besluta om att plocka bort boken Annars bra stämning i klassen.  

T4 – Läser Psykiatrikursen som har en ny kursansvarig. Positiv stämning i klassen. Ny 

kursansvarig. Har varit ganska många externa föreläsare som har varit bra. Två veckor med 

föreläsningar, sedan två veckor med inlärning till tentan.  

T5 – Läser utredningskursens barndel. Funkar rätt så bra.  

T9 – Vi har haft sin sista föreläsning som helklass. Känns lite sorgligt. Fördjupningskurser.  

 

b) IS - Förslag att Studentrepresentanter ska sitta med vid anställning av adjunkter. Finns det någon 

som är intresserad?        

c) Fakultetsrådet – Det var ett möte för ganska längesedan som Maj inte kunde gå på. Maj väntar på 

en ny kallelse.    

d) Studiemiljö- och jämlikhetsmötet – Ställdes in på grund av sjukdom.  

RALV – förra mötet var samtidigt som PÄR-mötet. Axel väljs till PÄRs representant för 

jämlikhetsfrågor.  

e) Lärarlaget – Kurslitteraturen gicks igenom. Från studentperspektiv borde vi aktivt försöka påverka 

litteraturvalet mer. Bland annat borde det finnas en granskning av litteraturen mer än en 

presentation av den som valt litteraturen.  

f) Studiebevakaren var inte närvarande.  

 

13. Övriga frågor 

Det har framkommit önskemål om att in studenter i kursen som introducerar KBT/PTD  

Det har framkommit önskemål om från studenter att PÄR finansierar bordtennisbollar till ett bord på 

institutionen. Vilket rum och bord det gäller visar Kristoffer efter mötet. En motion läggs till nästa 

möte.   

14. Datum för nästa möte 

29 Maj 2017  

15. Mötet avslutas 


