
 

 

RFS uppstart och tips om ert uppdrag 
 
Framförallt välkomnar vi er till ett spännande studentarbete som har betydelse för ert 
framtida yrkesliv! 
 
RFS är samtliga Psykologförbundets studerandemedlemmar på ert universitet. Sedan kan man 
välja att vara mer eller mindre engagerad i sin RFS. Man kan delta som representant från sin RFS 
och är då en del av Studeranderådet eller som ledamot i Studeranderådets styrelse. Man kan även 
välja att vara aktiv i sin RFS lokalt och då vara med och ordna aktivitet på sitt universitetet. Allt 
engagemang är viktigt och det finns olika nivåer! 
 
Varje RFS utser en RFSordförande som Studeranderådets styrelse har som kontaktperson. Den 
rollen innebär att man sammankallar till möten på sitt universitet, att man har ansvar över den 
lokala aktiviteten. Att man deltar på ett ordförandenätverk där alla RFSers ordföranden deltar vilket 
är ett möte per år och sedan att man deltar på Studeranderådskonferensen vilket är ett tillfälle per 
år. Till Studeranderådskonferensen efterfrågas två representanter från varje lärosäte. Hur ni vill 
bygga upp er RFS och hur aktiv ni vill att den ska vara är mycket upp till er så känn inga krav, men 
RFSverksamhet är viktig och behöver finnas för att kunna påverka vår framtida yrkesroll, en viktig 
kontaktyta för oss studenter.  
 
RFS. En ordförande. Minst en till representant. Hur många som helst kan vara aktiva lokalt. 
Engagemang är kul! Två centrala möten per år. Lokala möten några per termin avgör själva. 
 
Uppdraget innehåller rekrytering, professionsdag och aktiviteter av intresse.  
Det ingår i uppdraget att man rekryterar nya medlemmar vid varje ny kull, t1, och att man anordnar 
professionsdag (PTP dag) var tredje termin. Mer info om dessa uppdrag och tillvägagångssätt 
finns i lathundar bifogade. Vi i Studeranderådet är alltid tillgängliga att bistå med hjälp och frågor. 
 
Andra aktiviteter kan ordnas efter intresse av RFSen. Vad är era studenter intresserade av, vad är 
ni intresserade av? Pengar finns att äska från förbundet årsvis och brukar ske i mars, Mahlin 
Lenerius brukar maila hur man går tillväga för att söka aktivitetsbidrag. Lite förslag på aktiviteter är 
AW med yrkesverksamma, föreläsningar av yrkesverksamma psykologer finns stor kontaktyta 
inom förbundet, Psykologassistentdag, Specialistinformation, RFS fika, mingel med 
yrkesverksamma eller någon grym workshop! Spåna fritt och ta kontakt för mer tips! 
 
Lycka till med er RFS! Vi finns här för er! 
 
Studeranderådets styrelse 
 
studeranderadet@psykologforbundet.se 
Interna SR gruppen på Facebook-bra forum att spåna idéer  
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