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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 5 december 2017, 16.00-18.00  
 
Närvarande: 
Aris Kourkakis (T2) 
Kim Wallberg (T6) 
Filippa Andreasson (T5) 
Patrik Trång (T5) 
Axel D’Angelo (T5) 
Mattias Söderberg (T3) 
Linda Byléhn (T3) 
Erik Lundberg (T4) 
Axel Lundström (T2)                                                    
 
1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande 
Kim valdes till ordförande 
3. Val av sekreterare 
Aris valdes till sekreterare 
4. Val av justerare 
Erik valdes till justerare 
5. Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs med tillägget av fem diskussionspunkter under punkt 12. 
 
6. Föregående protokoll      Föredragande: Aris 
Föregående protokoll godkänns 
 
7. Informationsärenden 
a) Rapportering från kassören       Föredragande: Mattias 

a. Flera saknar utbetalningar från institutionen, ingen info om detta har kommunicerats från 
institutionen.  

b. Totalt denna terminen har vi använt 5000 kr på aktiviteter. 
c. Mattias har gjort en ny budget efter mall och skickat till Kristoffer. På IS-mötet beslutades  

att PÄR skulle få 56 000kr per läsår från tidigare 54 500kr, förslaget var dock på 64 000kr. 
d. Mattias letar fortfarande efter lämpligt kassaskåp att köpa. 

b)  Kommunikationsgruppen.         Föredragande: Filippa 
Inga mail har inkommit eller besvarats. 
     

8. Beslutspunkter 
a) Val till PÄR:s styrelse     Föredragande: Kim 

Ingen ny invald 
 

b) Motion: Ge PANIK egen budget (se bilaga 1)  Föredragande: Kim/Axel/Linda 
a.  Omröstning: JA 

c) Stadgeändring, andra omröstningen (se bilaga 2)   Föredragande: Maj/Kim 
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a. Omröstning: JA 
 

9. Arbetspunkter 
         

a) Halvspark 
i. Erik rapporterar: ”Det kommer bli spektakulärt”. Erik behöver ingen hjälp. 

b) Utspark 
i. T9 har inte bett om någon mer hjälp, det verkar rulla på. 

c) Sociala utskottet 
i. Spelkvällen var mycket lyckad. 

ii. Julpyntningen gick också bra, ca 10 personer kom på pyntningen. 
iii. Möte nästa vecka för att planera inför VT18. 
 
10. Diskussionspunkter          
a) Budget till IS      Föredragande: Kim 

a. En Budget på 56 000 kr godkändes. 
a.i. På insparken ville vi ha 10 000kr per helår, vi fick 7 000kr. 

a.ii. Utsparken är fastslagen till 20 000kr per helår, vilket vi bad om. 
a.iii. Studentinitierade arrangemang har minskats. 
a.iv. Ett dokument ligger i dropboxens ekonomimapp för den som vill se fler poster. 

    
11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån: 
a) Terminsrepresentanterna 
b) IS 
Inget att rapportera utöver tidigare nämnda budgetbeslut. 
c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden 
 Flytten till Albano – Det kommer bli färre studieplatser sammantaget. 

Olika plattformar diskuterades – ”its learning” och ”exia”. Målet är att våren 2018 ska vissa 
institutioner få ”its learning”. 
Endast kursansvariga borde få rätta betygsgraderade uppgifter. 
Vad gör vi åt dåliga föreläsare? Fakultetsnämnden vill att vi ska diskutera det på institutionen. 

d) Studiemiljö- och jämlikhetsmötet 
i. Inga nyheter 

e) RALV 
i. De flesta tyckte Axel D’s enkätstudie var viktig. De förväntar sig dock att vi ska komma med 

förslag, vilket Axel D kommer att formulera baserat på enkätsvaren. 
ii. Många av förbättringarna (vattenfontän, eluttag, micro, etc) kommer nog inte genomföras verkar 

det som. Fler eluttag kanske skapas men det krävdes först en undersökning av huset. Flera Micro 
skall också installeras (3st). 

f) Lärarlaget 
i. Frånvarande. 

g) Studiebevakaren 
i. Frånvarande. 

  
12. Övriga frågor 
a) Student utesluts från intervjumoment i T3 pga missad föreläsning.  

i. Inte rättvist att utesluta studenten. Något måste göras åt denna typ av hantering. 
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ii. Ordförande ska prata med Ingrid och samla fler synpunkter från PÄR-representanter 
b) Uppsamlingstentatillfället som tagits bort 

i. Flera har klagat kring det. 
ii. Ordförande ska föra vidare klagomål samt att institutionen borde informera studenterna direkt 

och att det inte är PÄRs uppgift att informera om detta beslut. 
c) Duschrum på institutionen finns inte 
d) Kursrådsmöte 

i. Gick igenom 17 kurser. Ganska få som svarar på kursvärderingar. De flesta kurser har fått bra 
betyg.  De kurser som tidigare hade låga betyg har blivit bättre, förutom kursen i 
Personlighetspsykologi. 

ii. Socialpsykologins tenta motsvarar inte kurskraven. 
iii. AO-kursen har fått bättre betyg. 
iv. Statistikkursen på T9 har fått höga betyg. 

e) Terminsavslutning för PÄR 
Datum diskuterades för en avslutningsaktivitet i december. Erik gör en doodle. 
13. Datum för nästa möte 
Nästa möte kommer att äga rum i januari 2018 men inget specifikt datum bestämdes 
  
14. Mötet avslutas 
 


