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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 14 november 2017, 16.00-18.00
Deltagare:
Aris Kourkakis (T2)
Erik Lundberg (T4)
Mattias Söderberg (T3)
Kristoffer Hådding (T10)
Axel D’Angelo (T5)
Maj April Frostvittra (T6)
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
Mötet väljer Maj
3. Val av sekreterare
Mötet väljer Aris
4. Val av justerare
Mötet väljer Kristoffer
5. Fastställande av dagordning
Kristoffer vill lägga till budgeten
6. Föregående protokoll

Föredragande: Aris

7. Informationsärenden
a) Rapportering från kassören
Föredragande: Mattias
a. Gällande budget fick M reda på att det skulle redovisas på ett annat sätt. Har fått PDF-mall
för hur redovisning ska ske. M tar på sig att anpassa redovisningen efter mallen.
b. Diskussion kring betalningar av redovisade utlägg.
c. Verksamhetsbidrag till handkassan har kommit in (500kr).
d. Diskussion kring kassaskåpet som ska köpas in.
b) Rapportering från ordförande
Föredragande: Maj
a. Möte med Lotta.
a.i. Psyk. inst. har bestämt att ta bort uppsamlingstillfällen i slutet av augusti.
Vi ska ta upp det på nästa RALV-möte. Vi vill ta upp att de måste inkludera
studenterna i beslutsprocessen.
a.ii. Tenta på helger – institutionen menar att helgtentorna har förlagts på helgerna av
misstag. Detta ska inte hända igen, enligt Lotta.
a.iii. Vi kommer vara några av de första som flyttar till Albano.
a.iv. Tom korridor på hus 14. Maj undrade om vi (studenter) kunde få tillgång till den.
c) Kommunikationsgruppen.
Föredragande: Filippa
a. Filippa är frånvarande.
d) Rapportering från terminsrepresentanterna
8. Beslutspunkter
a) Val till PÄR:s styrelse
b) Stadgeändring
a. Mötet röstar JA till stadgeändring
9. Arbetspunkter
a) Inspark

Föredragande: Maj
Föredragande: Kim
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Nästa termin – Diskussion kring hur vi gör med nästa termins inspark. Hur gör vi för att engagera
blivande T2? Ska PANIK ta över/ vara delaktig i planerandet av insparken? Tills vi vet mer är
det PÄRs uppgift att engagera sig i insparken.

b) Halvspark.
i.
Erik säger att den är på gång, i planering. ”Det kommer bli bra”.
c) Utspark
i.
d) Sociala utskottet
i.
Brädspelskväll 22/11.
ii.
Möte imorgon 15/11. Ska diskutera julpynt, pepparkakshustävling och kanske bowling. Julpynt
och Bojan verkar vara mer säkert, prel. Datum 1/12.
10. Diskussionspunkter
a) Föreläsning
Föredragande: Axel
a. Axel L har träffat Siri. De vill att vi ska samarrangeraföreläsningen. Vi behöver inte göra
mycket mer än att sprida information om föreläsningen och så kan vi delta.
b. Siri ska även anordna en workshop nästa termin. Mer info kommer sen?
c. Rösta om deltagande i föreläsningsarrangemang: JA
d. Rösta om workshop: JA
b) Genus
Föredragande: Patrik
a.
11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
b) IS
Budgeten blev inte godkänd…
I övrigt inget intressant.
c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden
a. Några forskningsinstitut ska gå ihop och bilda ett institut(?). Rektor ska besluta om det.
d) Studiemiljö- och jämlikhetsmötet
a. Segt möte, inget intressant.
e) RALV
a. Axels enkät har fått nästan 60 svar. Axel ska prata lite om det på nästa möte. Kanske ska
han be att få mer tid till nästnästa möte.
f) Lärarlaget. Inget möte
g) Studiebevakaren frånvarande.
12. Övriga frågor
a) Budget till PANIK
a. Röstas igenom: JA
b) Budgeten som inte godkändes
a. Kristoffer föreslår att PÄR delegerar till kassören att färdigställa en ny budget utifrån
den totala summan från förra budgetförslaget men enligt de nya instruktionerna (PDFmallen) vi fått av institutionen.
b. Vi röstar på Kristoffers beslut: Mötet beslutar JA
13. Datum för nästa möte: 5 december kl. 16-18 i U22.
14. Mötet avslutas

