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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 3 oktober 2017, 16.00-18.00
Deltagare:
Kim Wallberg (T6)
Erik Lundberg (T4)
Maj April Frostvittra (T6)
Mattias Söderberg (T3)
Axel D’Angelo (T5)
Patrik Trång (T5)
Filippa Andreasson (T5)
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
Kim valdes till ordförande.
3. Val av sekreterare
Erik valdes till sekreterare
4. Val av justerare
Axel valdes till justerare
5. Fastställande av dagordning
Med tillägget av en fråga från Patrik och två gemensamma andra frågor under punkt 12.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns.

Föredragande Kim

7. Informationsärenden
a) Rapportering från kassören
Föredragande: Mattias
Kassören rapporterar att allt är redovisat. Inget har inkommit i brevlådan. Det har inkommit
kvitton bland annat relaterat till välkomstpuben. Mattias ska skriva motion angående att köpa in
kassaskåp till handkassan inför nästa möte.
b) Kommunikationsgruppen.
Föredragande: Filippa
Två mail har inkommit. En inbjudan från studiebevakaren angående seminariet ”råd om råd”, den
som vill får gå dit. Ett till mail har inkommit angående ett sorts ”student-exchange” med
University of Groningen. PÄR tror att det kommer bli svårt att få 30 personer från SU
engagerade och att administrera aktiviteter under en vecka. Filippa kommer svara att PÄR inte
kommer kunna delta i detta utbyte.
8. Beslutspunkter
a) Val till PÄR:s styrelse
Ingen ny invald.
b) Motion: Utbetalning av verksamhetsbidrag (se bilaga 1)
Styrelsen godkänner motionen.

Föredragande: Kim
Föredragande: Kim

9. Arbetspunkter
a) Inspark
Välkomstpuben är avklarad och var mycket lyckad, ca 80 studenter dök upp. Frukost kommer nu
närmast och äger rum den 20 oktober. Filippa gör ett evenemang på facebook.
b) Halvspark
Diskussion ska startas i T4. T5 låter meddela att t ex onsdag kvällstid eller torsdag dagtid passar
dåligt.
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c) Utspark
Ingen kontakt med T9 ännu. Kim ska försöka få kontakt med T9.
d) Sociala utskottet
Axel rapporterar att det sociala utskottet har valt att kalla sig ”PANIK” vilket står för
Psykologstudenternas Aktivitets-, Nätverkande- och Idékommitté. Medlemmar har rekryterats via
bland annat kaffebjudning på institutionen. En facebookgrupp har skapats.
10. Diskussionspunkter
a) Stadgeändring
Inget nytt att rapportera.

Föredragande: Kim

11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
a) Terminsrepresentanterna
T4 har det lugnt och skönt medan T5 har mycket att göra. T6 har precis börjat på praktik med
mängder av nya och varierande intryck.
b) IS
Kristoffer har varit på IS-möte. Genom en skriftlig sammanfattning från honom får vi bland annat
reda på att det har beslutats att institutionen ska flytta till Albano vid ca år 2020. Det har även
skett en diskussion kring antalet platser för studentrepresentanter på som ska finnas i IS.
c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden
Maj har varit på möte.
d) Studiemiljö- och jämlikhetsmötet
Det är ett möte den 20 oktober.
e) RALV
Axel har varit på möte och även där var det mycket prat om flytten till Albano. Det var även
diskussion kring tillgång till flera mikrovågsugnar i Lejonkulan, papperssortering, vattenfontäner
och fler eluttag. På nästa möte ämnar Axel ta upp ett antal frågor kring genus och möjlighet till
läsplatser i hus 14.
f) Lärarlaget
Inget att rapportera
g) Studiebevakaren
Inget att rapportera.
12. Övriga frågor
a) Den borttagna genuskursen.
Patrik har läst igenom nya och gamla utbildningsplanen och konstaterat att lärandemålen är samma för
båda dessa. Samtidigt har en hel kurs i genus tagits bort i den nya utbildningsplanen som fanns i den
gamla planen. Det är sagt att genus ska genomsyra samtliga kurser i nya utbildningsplanen men enbart
en kurs i nya utbildningsprogrammet nämner genus i sina lärandemål. Hur får eleverna på den nya
utbildningsplanen den kunskap i genusfrågor som tidigare gavs i den nu borttagna genuskursen?
Patrik ska forska vidare kring detta.
b) PÄR-fikat.
Maj tar på eget initiativ och med stöd från hela styrelsen på sig rollen att handla fika till samtliga
kommande PÄR-möten.
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d) Samkväm
Kommer ske kl 18:00 den 5 okt hemma hos Kim. Erik tar ansvar för inköp. Även Filippa och Mattias
kommer förmodligen hjälpa till.
13. Datum för nästa möte
Nästa möte är den 24 oktober.
14. Mötet avslutas

