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Plats och tid: U22, Psykologiska institutionen, 14 november 2017, 16.00-18.00
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande
Kim Wallberg
3. Val av sekreterare
Filippa Andreasson
4. Val av justerare
Patrik Trång
5. Fastställande av dagordning
6. Föregående protokoll

Föredragande: Axel D'angelo

7. Informationsärenden
a) Rapportering från kassören
Föredragande: Mattias
b) Rapportering från ordförande
Föredragande:
Kim
Kim och Maj har haft en ordförandemöte, diskussionspunkter om vad som fungerat bra
och mindre bra. De vill båda sitta kvar som ordförande en termin till. En lista över aktiva medlemmar
finns nu även på dropbox. Förslag på att förenkla insparken, minska ner och sätta upp tydligare
ramar.
c) Kommunikationsgruppen.
Föredragande: Filippa Mail
från en person gällande reklam för psykologförbundet. Förfrågan om samarbete med PYR via
facebook.
d) Rapportering från terminsrepresentanterna
T5
rapporterar en tenta, majoriteten av klassen godkänd redan innan tentan, då alla kunnat samla
poäng under kursen. T6 rapporterar att praktiken är inne på sista veckan.
8. Beslutspunkter
a) Val till PÄR:s styrelse
Föredragande:
Maj
Maja Wijk väljs in som representant för termin 2.
b) Verksamhetsbidrag
Föredragande: Mattias Vi
godkänner att verksamhetsbidraget mottages av kassören, till personligt konto.
c) Förtroendepostuppdatering
Föredragande:
Kim
Försöka att hitta ersättare till kommunikationsansvarig under praktikperioden. Kim
tar
förtroendeposten som ledamot i institutionsstyrelsen, med Maj som suppleant. I övrigt kvarvarande
ansvar på förtroendeposter.
9. Arbetspunkter
a) Inspark
Vi diskuterar att göra om
konceptet, eventuellt en lunch i U31 som PÄR organiserar där både T1 och T2 är inbjudna för att
lära känna varandra och ge möjlighet för T2 att presentera sig för T1.
b) Halvspark
T5
rapporterar en fin halvspark från T4.
c) Utspark
Blir av
som planerat.
d) Sociala utskottet
Bojan är
bokad till 15/2, för insparkspub för T1. Det planeras inköp av 8-10 pizzor och samarbete med
PYR. T2 ska även tillfrågas för organisering av lekar. PANIK planerar även att försöka få till en
tillställning efter varje tentamenstillfälle, samt en större fest i slutet av terminen.
10. Diskussionspunkter
a) Föreläsning
Uppskattad föreläsning.

Föredragande:

Axel
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b) Genus
Föredragande:
Patrik
Bok att föreslå, med goda referenser med bakgrund i forskning och med behandlande inslag:
HBTQ+ psykologiska perspektiv och bemötande av Lundberg, Malmqvist & Wurm. Patrik för detta
vidare till studierektor vid vidare möte om genus på psykologprogrammet.
11. Informationsärenden, ev rapportering ifrån:
b) IS
IS-möte
19/12. Info om hur PÄR ska presentera budget. Förslag om ett specialistprogram inom A&O togs upp.
c) Fakultetsrådet/Fakultetsnämnden
Nya
albano; färre studenter och fler anställda än vad som tidigare sagts. Nämnden tog upp anonyma
hemtentor, via nya systemet "it's learning" ska detta vara möjligt. Till slutet av 2018 ska de äldre
systemen vara avvecklade. Alla institutioner ska sammanställa antalet lärarledda timmar per kurs.
d) Studiemiljö- och jämlikhetsmötet
Inget att rapportera.
e) RALV
Inget att rapportera, mötet inställt.
f) Lärarlaget
Få möten under terminen, inget att rapportera.
g) Studiebevakaren
Studiebekavaren ej närvarande, vår tidigare studibevakare har avslutat sitt uppdrag och vi väntar på
nytillsatt.
12. Övriga frågor
Bör representanterna för lika-vilkorsansvariga finnas med på paer.se för kontakt? Axel vill som lika
representant även närvara vid T1ornas presentation från Pär.
Presentation för T1 är schemalagt till 1/2 kl 13-16.
13. Datum för nästa möte är satt till 30/1
14. Mötet avslutas

