
Psykologförbundets Studeranderåd 
Styrgruppsmöte 4 
Protokoll 
2020-10-14 

 

Närvarande 
Maja Straht  - Ordförande 
Clara Söderstierna  - Vice ordförande 
Simone Vastamäki  - Internationell koordinator 
Alexander Fredriksson  - Ledamot 
Annelotte Grezel  - Ledamot 
Elias Ytterbrink   - Ledamot 
Leo Rehnberg   - Ledamot 
 
Agenda 
 

  Punkt  Kommentar 

1.  I: Mötet öppnas  Ordförande öppnade mötet kl 18.38 

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

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

Presidiet har ännu inte fått tillgång till protokollet 
från FS senaste möte den 7-9 september.  

7.  I: Rapport från FS-ledamöter  Inget FS-möte har ägt rum sedan senaste 
rapporten. Nästa FS-möte är 19-20 oktober. 

8.  I: Information från presidiet  Clara rapporterar om hur det går med uppstart av 
nya SPFS:ar. Karlstad är i full gång och har röstat in 
en styrelse. Linköping ska i höst försöka rösta in en 
person som ordförande och på så sätt få igång en 
förening. Diskussion om vi ska sikta på en 
gemensam digital PTP-dag under hösten. 
Styrgruppen beslutade 

 



- att det ska kommuniceras i Interna-SR att 
lokala SPFS:ar verkar föredra att hålla i sina 
PTP-dagar individuellt, men att en digital 
Specialistdag skulle vara mer av intresse. 

 
Seniorpsykologerna har kontaktat Maja med en vilja 
att sprida tidningen Seniorpsykologen till studenter. 
Diskussion kring om detta är något vi vill 
uppmuntra våra SPFSer att ta sig an. Förslag kom 
upp om att hänvisa dem till biblioteken eller 
institutionerna.  
 
Psykologförbundet har kommit ut med en 
löneenkät som vi ska sprida. Vår målgrupp är 
psykologassistenter och PTP-psykologer. Maja har 
mailat och frågat om psykologassistenter välkomnas 
i enkäten. Förhoppningsvis kan psykologassistent 
finnas som alternativ i enkäten nästa år.  
 
Maja drar i trådar för att valberedningen ska 
erbjudas utbildning.  

9.  I: Lägesuppdatering 
arbetsgrupper 

Extern kommunikation: enkät med kartläggning om 
SR kommunikationskanaler ska skickas ut i interna 
SR. Clara ska skissa på en organisationskarta. 
Grafisk profil är något vi anlitar en person som kan 
fixa. Jobba vidare på att uppdatera hemsidan, det 
finns möjlighet att få en egen sida. Clara informerar 
om stafettveckorna på instagram. Leo ska göra en 
film “Från student till psykolog”.  
 
Intern organisering, administration och 
kompetensutveckling: arbetsgruppen har möte 
imorgon torsdag 15/10. Kristina är kontaktad för 
ett uppstartsmöte kring de gemensamma frågorna. 
Kontakt upprättad med Ann om möjlighet att ge 
SPFSer egna mailadresser.  
 
Samverkan: Annelotte ska ta sig an 
mentorskapsprogrammet. Simone är nu officiellt 
medlemsrepresentant i EFPSA. Ska kontakta de 
andra nordiska medlemsrepresentanterna och ta 
reda på hur de tänker kring uppdraget.  
 
Föra psykologstudenternas talan: enkät för att 
samla in åsikter till åsiktsprogrammet. Finns några 
idéer för debattartiklar. Har börjat fundera på hur 
vi ser till att de studentmotioner som röstades 

 



igenom också genomförs.  

10.  D: Debattartikel från 19/20  Styrgruppen beslutade  
- att bordlägga punkten till nästa möte den 

28/10.  

12.  Övriga frågor  En student i Uppsala har skrivit sin examensuppsats 
om vad institutioner är ålagda att göra och hur de 
hittar sätt att komma runt det. Uppmärksamma 
examensuppsatsen på FB? Debattartikel?  
 
Saco studentråd bjuder in till medlemsråd, det är 
fritt fram för styrgruppen att delta.  
 
Hur vill vi arbeta med omvärldsbevakning? Maja ska 
ta upp den här punkten på nästa styrgruppsmöte. 
Maja lägger upp en debattartikel i vår 
facebook-grupp med frågan om detta är någonting 
vi vill svara på.  
 
Alexander informerar om att han har haft en dialog 
med Kristina angående upplevelse på kongressen.  
 
Lennart Kriisa har bjudit in till redaktionsråd. 
Simone kan medverka på mötet, men meddelar att 
hon bara kan delta via Zoom.  

13.  Mötet avslutas  Ordförande avslutade mötet kl 20.00. 

 

 


