
Psykologförbundets Studeranderåd 
Styrgruppsmöte 2 
Protokoll 
2020-08-20 

 

 
Närvarande 
Maja Straht -Ordförande 
Clara Söderstierna  -Vice ordförande 
Alexander Fredriksson -Ledamot 
Simone Vastamäki -Ledamot 
Leo Rehnberg -Ledamot (anslöt vid 14.25) 
Erik Lundin -Ledamot 
 
Agenda 
 

  Punkt  Kommentar 

1.  Mötet öppnas  Ordförande öppnade mötet kl 13.07 

2.   Val av sekreterare  Styrgruppen beslutade att välja Maja Straht till 
sekreterare.  

3.  Val av justeringsperson  Styrgruppen beslutade att välja Clara Söderstierna 
till justeringsperson.  

4.  Godkännande av agenda  Styrgruppen beslutade att godkänna agendan. 

5.  Gruppkontrakt  Vi går igenom gruppkontraktet som vi började 
arbeta med under styrgruppsinternatet.  
 
Styrgruppen beslutade  

- att uppdra Maja att skriva rent kontraktet 
för att sedan skicka ut till styrgruppen för 
underskrift. 

6.  SR Stormöte  Under styrgruppsinternatet 15-16/8 fattade 
styrgruppen beslutet att SR Stormöte i höst skulle 
hållas fysiskt den 26-27 september. Vi la ut en 
omröstning i interna SR-gruppen för att få en känsla 
från SPFS’erna vad de tycker om ett digitalt eller 
fysiskt stormöte. Saco Studentråd skulle hålla sin 
kongress den 12/9 fysisk men beslutade den 19/8 
att ställa om kongressen till digital. Det är med 
detta som utgångspunkt vi tar upp frågan om ett 

 



fysiskt/digitalt stormöte igen.  
 
Simone tänker att digitalt är det bästa och betonar 
att det är viktigt att tillsammans arbeta för en 
engagerande helg.  
Erik landar också i en digital lösning men hade 
personligen föredragit att ses på plats. Betonar att 
det informella är viktigt, tex skulle man kunna 
stanna kvar och hänga i pauser, men uppmuntra 
detta snarare än påtvinga. Tänker på det praktiska 
och hur vi kan göra det lättare för SPFS’erna, och 
undrar om det kan gå att ordna en lathund för 
kvittoredovisning.  
Clara landar i en digital lösning. Tänker på 
kommentarerna i FB-grupperna, kan inte riktigt 
rättfärdiga om mötet skulle hållas fysiskt. Känns bra 
att planera inför digitalt så man inte behöver kasta 
om så tätt inpå.  
Alex tycker också det är bäst att ha digitalt, men 
viktigt att kunna anpassa mötet till ett digitalt 
format. Tänka på tidsaspekt och längd.  Undrar 
också kring det praktiska, kan vi lägga ut för 
SPFS’erna och själva lösa det ekonomiska?  
 
Styrgruppen beslutade  

- Att SR Stormöte den 26-27/9 ska ske 
digitalt.  

- Att tillsätta en arbetsgrupp som jobbar 
vidare med planeringen av Stormötet. I 
denna ingår Maja, Clara, Erik och Simone.  

- Att uppdra Maja att kolla med Mahlin om 
det är möjligt att använda Zoom istället för 
Microsoft Teams.  

7.  Konkretisering av 
verksamhetsplan 

Vi går igenom hur konkretiseringen av 
verksamhetsplanen ska gå till.  
 
Styrgruppen beslutade  

- Att ha ett möte den 30/8 kl 17.00-20.00 för 
konkretisering 

- Att uppdra Maja att skicka ut mer 
information om förberedelser inför detta 
möte  

8.  Övriga frågor  Inga övriga frågor.  

9.  Mötet avslutas  Mötet avslutades 14.45.  

 

 


