
 

Psykologförbundets Studeranderåd 
Styrgruppsmöte 3 
Protokoll  
2020-09-30 

 

Närvarande 
Maja Straht  - Ordförande 
Clara Söderstierna - Vice ordförande 
Alexander Fredriksson - Ledamot  
Simone Vastamäki - Internationell koordinator  
Annelotte Gretzel - Ledamot 
Elias Ytterbrink - Ledamot 
Erik Lundin - Ledamot 
 
Agenda 
 

  Punkt  Kommentar 

1.  I: Mötet öppnas  Ordförande öppnade mötet kl 17.00 

2.   B: Val av sekreterare  Styrgruppen beslutade att 
- välja Clara Söderstierna till sekreterare 

3.  B: Val av justerare  Styrgruppen beslutade att 
- välja Simone till justerare 

4.  B: Godkännande av agenda  Styrgruppen beslutade att  
- godkänna agendan.  

5.  I: Föregående protokoll  Styrgruppen beslutade att  
- lägga föregående protokoll till handlingarna. 

6.   I: Protokoll från 
Förbundsstyrelsen 

Öppnade upp för frågor. Inga frågor ställdes. 

7.  I: Rapport från FS-ledamöter  Önskemål om att lägga en direktlänk till 
rapporterna i gruppen Interna SR på Facebook.  

8.  I:  Information från presidiet  Maja informerade om ett möte med PS ordförande 
Nathalie där de pratade lite om samarbetet mellan 
PS och Studeranderådet. Förslag att 
Studeranderådet kan ta över informationen från PS 
hemsida med info om de olika lärosätena och ha på 
Studeranderådets hemsida istället. Eventuellt 
samarbete med PS att hjälpa Lennart Kriisa från 
Psykologtidningen samla in underlag för hur de 

 



 

olika psykologprogrammen skiljer sig.  
Information om presentation av styrgruppen som 
ska publiceras på sociala medier, varje 
styrgruppsledamot har fått ett datum och ska skriva 
en kort text till dess.  
Clara informerade kort om arbetet med att starta 
upp nya SPFS:er. Simone föreslog att sammanlänka 
dem med varandra. Annelotte föreslog att istället 
para ihop med en redan fungerande SPFS, som ett 
systerprogram.  

9.  D, B: Konkretisering av 
verksamhetsplan 

Bestämde ett system för hur vi ska rapportera 
åtgärdsuppföljning. Genom en talarrunda fick alla 
dela med sig av sina tankar och idéer kring 
konkretisering av verksamhetsplan.  
 
Styrgruppen beslutade att tillsätta följande 
arbetsgrupper: 

- Extern kommunikation: Maja, Leo, 
Annelotte, Clara 

- Intern organisering, administration och 
kompetensutveckling: Maja, Erik och Clara 

- Samverkan: Maja, Simone, Annelotte 
- Föra psykologstudenternas talan: Alexander, 

Leo, Elias, Simone, Annelotte 
- Alexander ansvarar gärna för gemensamma 

digitala evenemang för aktiva. 

10.  B: Mötestider HT20  Styrgruppen beslutade 
- att fastställa mötestiderna. 
- att uppdra Maja att lägga ut en poll på FB 

för att se vilket datum för fysiskt avslutande 
möte passar bäst. 

11.  D: SAK-agenda  Deadline för frågor 5 oktober.  
Styrgruppen beslutade 

- att uppdra Maja att göra en poll på FB för 
att gemensamt bestämma vilken fråga Maja 
tar med sig till SAK-mötet.  

12.  Övriga frågor  Styrgruppen beslutade 
- att uppdra Maja att efter varje 

styrgruppsmöte sammanställa en kort 
rapport som skickas till 
FS-representanterna. 

13.  Mötet avslutas  Ordförande avslutade mötet 19.55. 

 

 


