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Agenda
Punkt

Kommentar
LÖRDAG 26/9

1.

I: Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet kl 13.15

2.

B: Val av sekreterare

Stormötet beslutade
- att välja Clara Söderstierna till
sekreterare.

3.

B: Val av justeringsperson
och rösträknare

Stormötet beslutade
- att välja Erik Lundin till justeringsperson
och rösträknare.

4.

B: Godkännande av
agenda

Stormötet beslutade
- att godkänna agendan.

5.

I: Presentationsrunda

Alla representanter på Stormötet presenterar
sig själv med namn, termin, universitet och roll i
Studeranderådet.

6.

I: Verksamhetsrapport
från styrgrupp och
presidium

Ordförande öppnar upp för frågor. Inga frågor
ställdes.

7.

I: Studeranderådet och
dess samverkansorgan

Clara, Leo, Ninni, Linus, Maja och Nathalie
presenterar Studeranderådet, SR Styrgrupp,
SPFS, studentrepresentanter i
Förbundsstyrelsen, Saco Studentråd,
Psykologstudent Sverige, samarbete mellan PS
och SR, SAKS och EFPSA.
Ninni och Linus öppnar upp för tankar kring
FS-ledamöternas arbete. SPFS Örebro lyfter
idén om att kunna ha en livestream från
ledamöterna där man kan ställa frågor och få
rapport om vad som sagts på
Förbundsstyrelsens möten. Skulle kunna spelas
in och sedan läggas upp på interna SR.
Alexander lyfter att det känns lovande redan
och att det är bra med kommunikation från
FS-ledamöternas håll. Finns värde i kort och
lättillgänglig skriftlig återkoppling från möten.
Undrar kring mandat som studerandeledamot i
FS och Ninni svarar att de har samma mandat
som resterande ledamöter.
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Erik lyfter frågan hur PTP-psykologerna
representeras i Förbundsstyrelsen. Ninni ska ta
med detta och diskutera i Förbundsstyrelsen
och med SR Styrgrupp så att alla intressen blir
representerade. Ordförande för
Psykologstudent Sverige Nathalie lyfter att det
finns möjlighet att komma in via en av deras
FB-grupper för PTP-psykologer.
8.

I: Besök av Lennart Kriisa

Psykologtidningens chefsredaktör Lennart Kriisa
informerar om Psykologtidningen. Lennart
välkomnar alla tips från studenter. Lyfter idén
om att SR kan samla in info om skillnader mellan
olika lärosäten, eller varför t.ex. en från
Stockholm väljer att plugga i Örebro.

9.

I: Besök av Mahlin Levin

Förbundssekreterare Mahlin Levin presenterar
sig själv och Psykologförbundet. Pratar om
rekrytering och delar med sig av en powerpoint
med argument varför man ska gå med i
förbundet redan som student. Mahlin jobbar på
ett sätt att få fram medlemsstatistik på lokal
nivå. Förbundet kommer skicka ut goodiebags
med material till alla nya studentmedlemmar.

10.

B: Verksamhetsplan 20/21

Stormötet beslutade
- att godkänna Verksamhetsplanen 20/21

11.

B: Val av Internationell
koordinator och
styrgruppsledamot

Stormötet beslutade
- att välja Simone Vastamäki till
Internationell Koordinator
verksamhetsåret 20/21
- att välja 2 styrelseledamöter
verksamhetsåret 20/21
- att välja Annelotte Grezel som
styrelseledamot verksamhetsåret 20/21
- att välja Elias Ytterbrink som
styrelseledamot verksamhetsåret 20/21

12.

I: Avrundning. Mötet
ajourneras

Ordförande ajournerade mötet kl. 17.00.
SÖNDAG 27/9

13.

I: Incheckning. Mötet
återupptas.

Incheckning och genomgång om vad alla tar med
sig från gårdagen.

14.

I: Besök av Kristina Taylor

Kristina presenterar sig själv och lite kort vad
hon vill göra under sin mandatperiod. Gick
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sedan över till frågestund. Kristina säger att det
är viktigt för ordförande att ha en öppen
kommunikation med studenterna och att de har
en given plats i förbundet. Ha möte med SF och
studenter för att diskutera de motioner som
röstas igenom. Kan höra av oss till henne om
det är något vi vill ska lyftas i Ledare-delen i
psykologtidningen (som hon skriver).
15.

D: Workshop om
SPFSernas arbete i
breakout-rooms

Alla samlas i smågrupper och diskuterar.

15.

D: Fortsättning av
workshop, återsamling i
storgrupp

Grupp 1: Tankar kring PTP-dagen och hur den
kan göras via Zoom. Hur kan dagen bli
intressant för lägre terminer? Bjuda in aktiva
PTP-studenter som nyss gått ut, bjuda in person
att prata om villkor och lön, tidigt höra av sig till
institutionen om datum. Dokument med vem
man kan höra av sig till, hur man kan planera
och så vidare. Nationell aktivitet som alla kan ta
del av, exempelvis resan från T1 och framåt?
Föreläsning om specialistutbildning.
Grupp 2: Går ut till terminerna och visar sig,
sker digitalt via zoom nu. Föreläsning med
Jaime, från CV till anställning. SU har haft svårt
med kontakten med institutionen, Simone
föreslår att förbundet kan backa upp och
exempelvis kan hålla en föreläsning. Kunna göra
saker tillsammans, hitta varje lärosätes
“specialitet” till föreläsning och sen visa
nationellt.
Grupp 3: Diskussion kring hur man fångar upp
studenters tankar kring förbundet, hur kan man
skapa rum för dessa samtal? I Umeå har de haft
temadagar, exempelvis döden.
Specialistutbildningar, något som SR kunde
anordna för hela Sverige. Kunna bjuda in dels
Martin för generell info, dels människor som
genomgått de olika utbildningarna.
Förslag: en gemensam PTP-dag. Kunna få
studierektorer från flera regioner. Kunna ha en
helkväll där de olika regionerna får snacka en
stund, som en arbetsmarknadsmässa där de får
konkurrera lite om oss. Samarbete med PS?
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Ett par SPFSer kan också gå samman. En
arbetsgrupp som kan jobba med digitala
evenemang. Skicka ut enkät till SPFS om de ska
hålla PTP-dag under hösten och kan samordna
dessa.
16.

I: Avrundning, övriga
frågor. Mötet avslutas.

Maja tackar för helgen och avslutar mötet kl
16.00.
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