Psykologförbundets Studeranderåd
Styrgruppsmöte 5
Protokoll
2020-10-28

Närvarande

Maja Straht
Clara Söderstierna
Simone Vastamäki
Alexander Fredriksson
Annelotte Grezel
Elias Ytterbrink
Leo Rehnberg
Erik Lundin

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

Agenda
B = beslutpunkt

I = informationspunkt

D = diskussionspunkt

Punkt

Kommentar

1.

I: Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet kl 18.30.

2.

B: Val av sekreterare

Styrgruppen beslutade att
- välja Simone Vastamäki till sekreterare

3.

B: Val av justerare

Styrgruppen beslutade att
- välja Alexander Fredriksson till justerare

4.

B: Godkännande av agenda

Styrgruppen beslutade att
- att godkänna agendan

5.

I: Föregående protokoll

Styrgruppen beslutade att
- lägga föregående protokoll till handlingarna

6.

I: Protokoll från
Förbundsstyrelsen

Protokoll från FS den 9/9. SR har sedan tidigare fått
rapport från FS studerandeledamöter. Inga
kommentarer.

7.

I: Rapport från FS-ledamöter

Positiv utveckling och rolig läsning med
rapporterna! Simone undrar vad som menas med
att samhällspolitiska frågor som “berör studenter
direkt” diskuterades, efterfrågar återkoppling av
studentrepresentanter.
Styrgruppen beslutade att
- uppdra Maja att be om förtydligande från FS
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ledamöter och återrapportera till
styrgruppen.
8.

I: Rapport från SAKS

Styrgruppen reagerar på att den nordiska
överenskommelsen inte längre gäller. Diskussion
om detta även gäller för läkare och annan
vårdpersonal.

9.

I: Information från presidiet

Möte med valberedningen, information såsom
poster, nomineringsperiod, tidsplan.
Vårterminens stormöte äger rum den 8-9 maj.
Rådskonferens 29 maj.
Återkoppling gällande psykologassistenter i
löneenkäten. Psykologassistenter är ej med i
lönestatistik pga ej officiell befattning; förbundet vill
inte att det ska bli det heller. Kan bli problematiskt
med statistiken pga ej heltidslön vid
psykologassistenttjänst.
Styrgruppen kommer med tankar. Förslag: Regel på
tidsperiod som man kan jobba som
psykologassistent. Det finns underläkare och det är
inte ett problem, varför skulle det vara annorlunda
för psykologyrket? Förbundet representerar och
har arbetat för att belysa psykologassistenttjänsten
– hur går det ihop med att de nu inte vill kännas vid
den? Tråkigt med ett nollsummespel-tänk: antingen
psykologer eller psykologstudenter i assistentjobb.
Psykologassistenter är inte där för att ta (och
kommer inte kunna ta) psykologers jobb.
Skapar en gränsdragning mellan psykologer och
psykologstudenter som är kontraproduktiv sett
utifrån förbundets vilja att vara relevanta för
studenterna. Detta är det enda tydliga exemplet på
hur förbundet stötta psykologstudenterna som ofta
jobbar som t.ex. skötare med uppgifter som inte är
lämpliga den rollen eftersom att deras arbetsplatser
vet att de är just psykologstudenter. Ett ansvarsfullt
arbete där psykologassistenter kan stötta
psykologers arbete inför att själva bli legitimerade
psykologer är INTE konkurrens utan naturligt
mentorskap/lärande med psykologleg som mål;
alternativet är ju idag inom vården att
kuratorer/sjuksköterskor/skötare (bl.a.
psykologstudenter) tar på sig psykologuppgifter
som faktiskt inte ska göra det och som därmed
konkurrerar med psykologens position på
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arbetsplatsen. Möjlighet till debattartikel?
Styrgruppen beslutade att
- uppdra Maja att maila Linda och
vidarebefordra ovan punkter.
10. I: Lägesuppdatering
arbetsgrupper

Extern kommunikation:
Clara har skissat på en organisationskarta. Maja
inväntar info från kansliet angående budget gällande
grafiker. Arbete med hemsidan är igång, vi dock får
inte tillgång till den själva. Studentmedlemskap
måste vänta in FS arbetsplan. Psykoakustik: Möte
har hållits och planerande har inletts. Stafettveckor:
SPFS Örebro har tagit över! Verkar få bra respons.
Leos video: Har fått exempel på typiska milstolpar
på psykologprogrammet. Mars som preliminär
deadline (i koppling med valet, kan sedan
återanvändas inför varje ny termin)
Intern organisering:
Frågan om Studeranderådets organisation kommer
inte kunnas tas upp förrän i början av
nästkommande år. Problemanalys efterfrågas, samt
omvärldsbevakning för att ge förslag på
omarbetning. Eventuellt be om feedback från
SR-alumner.
Styrguppen beslutade att
- deadline för att komma med tankar till
problemanalysen är den 20 november.
- uppdra Maja att sammanfatta
bakgrundsinformation på ämnet (förslagsvis
tidigare verksamhetsplaner och
verksamhetsberättelser, specifikt intern
organisation) och skicka ut detta som
underlag.
Clara arbetar med tips/vägledning för
SPFS-aktiviteter. Maja arbetar med reglemente för
SR. Maja är i kontakt med kansliet gällande
likabehandlingsplan (finns inte i nuläget för varken
SPF eller SR). Maja har pratat med Ninni angående
informationsspridning från FS till lokala SPFS.
Föra studenternas talan:
Inget möte har ägt rum.
Samverkan:
Annelotte har haft ett möte med Ali (tidigare
mentornätverksansvarig). Ser på möjligheter att
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skapa en arbetsgrupp som jobbar med
mentorskapsnätverket (utanför SRs styrgrupp).
Maja bjuder in Annelotte till
ordförandenätverksmöte.
11. D: Tidsplanering

Viktigt att skriva upp i Verksamhetsuppföljning!
Grundläggande för att vårt arbete ska vara effektivt
och framförallt hållbart.

12. D: Debattartikel från 19/20

För att publicera debattartikeln behövs ett visst
redaktörsarbete som i nuläget inte anses
prioriterat. Ämnet är inte ett fokusområde för SR
2020.
Styrgruppen beslutade att
- inte arbeta vidare med debattartikeln från
19/20.

13. D: Evenemang: Lilla
Psykologpriset

Kristina planerar att anordna ett digitalt evenemang
där hon delar ut Lilla Psykologpriset innan årsslutet.
Hon vill prata om något som är särskilt intressant
för studenter. Hon undrar om vi har några
tips/tankar.
Göra evenemanget kring pristagarens prestation:
hen får hålla en föreläsning som kan marknadsföras
och belysas som värdefull! Kristina: ge priset, kort
tal inför prisgivningen och pristagarens föreläsning
Styrgruppen beslutade att
- uppdra Maja att vidarebefordra dessa
punkter till Kristina

14. D: Omvärldsbevakning

Potentiellt framtida verksamhetsarbete; 2021/2022?
Går att betala tjänster för omvärldsbevakning (rent
tekniskt). Är det en lösning som förbundet kan
bidra med i framtiden?
Styrgruppen beslutade att
- uppdra Maja att kolla upp detta närmare.

15. Övriga frågor

Alex ska ta kontakt med Martin vid förbundet
gällande en potentiell specialistdag. Preliminärt i
februari (början av terminen, inför valperiod
uppstartar)
Påminnelse om Saco medlemsråd 21/11, ca 1,5-2 h
lång. Hör av er till Maja om ni är intresserade.
Fråga från SPFS Göteborg: Vad ska vår
Facebook-sida heta? Finns formalia? Vanligast i
nuläget är Psykologförbundets Studentförening i
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[insert lärosäte]. “Sverige” kan inte vara med i
namnet trots vår akronym pga facebook glitchar
Styrgruppen beslutade att
- uppdra presidiet att kontakta de SPFS som i
dagsläget inte följer standarden så att det
står samma på alla.
Kort utvärdering hålles som avslutning.
Delegera återkopplingen under
verksamhetsuppföljningen.
Eventuellt kolla upp vad SPF tidigare har sagt
gällande psykologassistenttjänsten
16. Mötet avslutas
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Ordförande avslutade mötet kl 20.02

