
Arbetsbeskrivning Studeranderådet 
 
Psykologförbundets studeranderåd består av två stycken förtroendevalda ledamöter 
från respektive universitet. Studeranderådet kommer från och med år 2015 att ha en 
förtroendevald styrelse. Psykologförbundets studeranderådsarbete leds av två stycken 
ordföranden.  
 
Nedan följer en beskrivning av studeranderådets verksamhetsår och arbetsformer.  
 
Studeranderådskonferensen 
Studeranderådskonferensen är studeranderådets högsta beslutandeorgan och 
sammanträder en gång per år. Under rådskonferensen deltar två lokala ledamöter från 
respektive universitet. Mötet leds utav styrelseordföranden. Under konferensen 
utvärderas arbetet från föregående verksamhetsår och här tas beslut gällande motioner 
och mål för kommande verksamhetsår. Under konferensen väljs en ny styrelse för näst 
kommande år.  
 
Nätverksträff för lokala ordförande 
En lokal ordförande från respektive universitet sammanträder en gång per 
verksamhetsår under en nätverksträff. Nätverksträffen leds av studeranderådets 
ordförande. Under nätverksträffen byter ordföranden erfarenheter med varandra, får 
inspiration och planerar det lokala fackliga arbetet. Här får de lokala ordförandena 
möjlighet att samarbete med styrelsen. 
 
Styrelsemöte  
Styrelsen sammanträder omkring fyra gånger per år. Styrelsens huvuduppgift är att 
verkställa rådskonferensens beslut. Styrelsen planerar sitt fortsatta fackliga arbete 
internt (inom Psykologförbundet) och externt (nationellt och inom Europa samt 
gentemot SACO federationen).  
 
Nedan följer en beskrivning av de olika poster som finns inom Psykolog förbundets 
studeranderåd samt vilka ansvarsområden och möjligheter som följer med respektive 
post.  
 
Lokal ledamot 
De lokala ledamöterna deltar vid rådskonferensen en gång per år. De är förtroendevalda 
från respektive universitet och är valda till ledamöter för ett år. Ledamöterna utgörs av 
studenter från psykologprogrammen som är medlemmar i Psykolog förbundet. De 
lokala ledamöterna möjliggör ett utbyte av information mellan universitetet och 
Psykologförbundet.  
 
Lokal ordförande  
De lokala ordföranden deltar vid studeranderådskonferensen en gång per år samt under 
nätverksträffen en gång per år. Lokala ordföranden är förtroendevald på en ettårsperiod 
från respektive universitet. Dessa ansvarar för att upprätthålla och utveckla det fackliga 
arbetet lokalt på varje universitet. De ansvarar för att utse en ledamot som 
rekryteringsansvarig på sitt universitet. 
 
Lokal ordförande ansvarar för att följande genomförs på sitt universitet. 



 
 Informera nya kullar på psykologprogrammet om Psykologförbundet och 

studeranderådet och erbjuda dem att gå med i förbundet.  
 Arrangera en PTP-dag på universitet med information och inspiration till 

studenter inför att söka PTP-tjänster.  
 Arbeta för att hitta former där studenter får möjlighet till kontakt med 

yrkesverksamma.  
 Sammankallar de fackligt aktiva studenterna på respektive universitet 
 Kommunicerar sitt arbete till studeranderådets styrelse.  

 
Styrelseledamot 
Styrelseledamöterna väljs på rådskonferensen på en ettårsperiod. Styrelseledamöterna 
deltar under studeranderådskonferensen och under styrelsemötena. Styrelsens uppgift 
är att verkställa rådskonferensens beslut.  
 
Styrelseledamöterna har ansvarsområden så som: 

 Rekrytering av nya medlemmar 
 Kommunikation inom och utanför förbundet 
 Samarbete med  

- Psykologtidningen 
- SACO 
- Nordisk kommunikation och europeisk kommunikation 

 Stödja det lokala fackliga arbetet 
 
Ordföranden för Studeranderådet 
Ordföranden väljs vid kongressen och ansvarar för att styrelsen utför de motioner som 
fått bifall under Studeranderådskonferensen. Ordföranden har det yttersta ansvaret för 
Studeranderådet, styrelsen och det lokala fackliga arbetet. Ordföranden har ett även ett 
aktivt samarbete med Förbundsstyrelsen och kansliet.  
 


