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Närvarande

Maja Straht
Clara Söderstjerna
Leo Rehnberg
Erik Lundin
Alexander Fredriksson
Annelotte Grezel
Simone Vastamäki
B = beslutpunkt

- Ordförande
- Vice ordförande
- Ledamot
- Ledamot
- Ledamot
- Ledamot
- Internationell koordinator

I = informationspunkt

D = diskussionspunkt

Punkt

Kommentar

1.

I: Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet klockan 18.30.

2.

B: Val av sekreterare

Styrgruppen beslutade att
- välja Alexander Fredriksson till sekreterare

3.

B: Val av justerare jämte
ordförande

Styrgruppen beslutade att
- välja Leo Rehnberg till justerare jämte
ordförande

4.

B: Godkännande av agenda

Styrgruppen beslutade att
- godkänna agendan

5.

Per capsulam beslut

Styrgruppen har sedan det senaste styrgruppsmötet
fattat ett per capsulam-beslut. Beslutet var att
utlysa vice internationell koordinator. 6/8 röstade
JA, 1/8 röstade NEJ, 1 ledamot avstod från att
rösta.

6.

I: Föregående protokoll

Styrgruppen beslutade att
- lägga föregående protokoll till handlingarna

7.

I: Protokoll från
Förbundsstyrelsen

Inga frågor eller kommentarer.

8.

I: Rapport från FS-ledamöter

Inga frågor eller kommentarer.

9.

I: Information från presidiet

Uppföljning med Richard i referensgruppen.
Medlems-och presidieråd. Fortsatt arbete med
uppstart av SPFS i Linköping, haft möte med

Stimulus och lagt ut information i FB-grupp och
FB-sida. En intresserad student hittills. Kontakt
med professionsstrateg om FAQ om
psykologassistenttjänst på hemsidan. Studenternas
mående och situation på agendan inom hela
Sacofederationen, Maja ska ha möte med
samhällspolitisk strateg imorgon om enkätsvar.
Sökt aktivitetsbidrag för att arrangera föreläsning
om ideellt engagemang och “konsten att engagera”
av Tjarls Metzmaa för alla förtroendevalda.
10. I: Rapport från EFPSA

Maja deltagit på EFPSA presidential meeting 5/2 diskussion om social impact initiative campaigns,
om aktiva inom EFPSA behöver vara medlemmar i
MO, hur det ser ut med aktivitetsnivå i olika länder.

11. D: Problemanalys

Styrgruppen har inför mötet tagit del av
problemanalysen och diskuterar nu underlaget.
Samtliga är nöjda med innehållet och håller med om
analysen. Punkterna om uppdrag och mandat är de
viktigaste punkterna. Önskemål om mer
konkretiserade förslag, å andra sidan kanske det
ska ske senare i processen. Kärnproblemet är att
vårt syfte och mål är otydligt. Maja redigerar
utkastet utifrån de synpunkter som har kommit
upp, tar det vidare med arbetsgruppen i FS.

12. D: Mentorskapsprogram

Annelotte har skickat med information om ny väg
framåt. Ett mentorskapsprogram på nationellt nivå
är för omfattande och inte hållbart eller strategiskt
att genomföra. Förslag på process framåt är att
utforma handbok för mentorskapsprogram på lokal
nivå, förslagsvis mellan SPFS och psykologförening.
Kontakt med psykologföreningen kan också bli
mervärde som engagerad i SPFS. Det är också ett
sätt föra studenter och yrkesverksamma närmare
varandra och möjliggöra arbete tillsammans.

13. D: Process för
verksamhetsplan 21/22 och
verksamhetsberättelse 20/21

Styrgruppen tog vid mötet den 12/12 beslutet att
lägga fram ett förslag på verksamhetsplan för
verksamhetsåret 21/22 på vårens stormöte.
Förslag är att verksamhetsplanen ska skrivas med
tydliga målformuleringar, men att nästkommande
styrgrupp konkretiserar prioriterade aktiviteter.
Styrgruppen beslutade
- att uppdra Maja och Clara att skicka ut en
doodle för att bestämma datum för
workshop där vi gemensamt arbetar fram

utkast på verksamhetsplan.
14. Övriga frågor

Ny tid för digitalt häng. Styrgruppen beslutade att
uppdra Maja och Clara att skicka ut en doodle för
tider för digital AW.
Motioner till SRs stormöte. Styrgruppen beslutade
att öppna upp för motioner till SRs stormöte VT21
och informera förtroendevalda om denna
möjlighet. Styrgruppen ska också träffas för att
skriva motionssvar på eventuella inkomna
motioner.
Maja lyfter att Saco studentråd har kongress i vår
och möjlighet finns att skicka in motioner. Saco
Studentråd arrangerar motionsskola 13/3.
Leo har skrivit en debattartikel om
psykologassistenttjänsten. Styrgruppen står bakom
artikeln. Artikeln förankras med hela SR i samband
med extrainsatt stormöte.
Uppmuntrar att göra video för presentation av
styrgruppspost.
Vi hinner inte med punkten om opinionsprogram.
Styrgruppen beslutade att lägga ut enkäten i
FB-gruppen med deadline för input.

15. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet klockan 20.01.

