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Agenda
B = beslutpunkt

I = informationspunkt

D = diskussionspunkt

Punkt

Kommentar

1.

I: Mötet öppnas

Ordförande öppnade mötet kl 18.38

2.

B: Val av sekreterare

Styrgruppen beslutade
- att välja Clara Söderstjerna till sekreterare.

3.

B: Val av justerare

Styrgruppen beslutade
- att välja Leo Rehnberg till justerare.

4.

B: Godkännande av agenda

Styrgruppen beslutade
- att godkänna agendan.

5.

I: Föregående protokoll

Styrgruppen beslutade
- att lägga protokollet till handlingarna.

6.

I: Protokoll från
Förbundsstyrelsen

Styrgruppen väntar på protokoll från 19-20/10.

7.

I: Rapport från FS-ledamöter

Nästa FS-möte äger rum 26/11.

8.

I: Information från presidiet

Maja har skickat vidare frågan om
psykologassistenter till FS studerandeledamöter.

9.

I: Rapport från EFPSA

Simone har deltagit på EFPSAs möten från lördag
31 oktober till 7 november. Under lördagarna
fattades det beslut kopplade till själva
organisationen. Simone har även haft möte med

Finlands MR-representant kring vad EFPSA är,
vilken funktion det har och hur dem tänker kring
EFPSA. Den personen berättade att de varje termin
berättar för alla de nya studenterna om EFPSA:s
olika event och vad de erbjuder. Datum för EFPSA
kongress: 19-26 april i Nederländerna. De planerar
att kunna ha det både fysiskt och digitalt. Årets
tema: The paradox of an open mind.
10. D: Fysiskt styrelsemöte

Styrgruppen hade sen tidigare planerat in ett fysiskt
möte den 12-13 december. Mötet kommer dock ej
ske fysiskt på grund av rådande omständigheter.
Annelotte skulle tycka det var kul att ha någon
workshop i kompetensutveckling digitalt. Simone
ser en nytta av att ses lite längre under den helgen,
för att i lugn och ro kunna se igenom det arbete vi
gjort än så länge, och göra mer än att beta av en
agenda. Alex är intresserad av att få lära sig mer
om EBPP. Simone är intresserad av hur de används
i specifika miljöer.
Styrgruppen beslutade
- att uppdra Maja och Clara att planera för
ett digitalt möte under en helgdag.

11. I: Lägesuppdatering
arbetsgrupper

Föra psykologstudenternas talan: pratat om hur de
ska komma igång med åsiktsprogrammet, har börjat
skissa på en konceptualisering. Simone har gjort ett
Google sheet där SPFS ordföranden och SPFS:ar
kan fylla i frågor de tycker är viktiga att driva.
Simone har varit med på Redaktionsrådet och delat
med sig av mötesanteckningar till styrgruppen.
Samverkan: Annelotte skriver en text att dela på
sociala medier för att rekrytera till arbetsgrupp för
mentorskapsprogrammet. Saco studentråd har
presidieråd den 19/11 och medlemsråd den 21/11.
Intern organisering: Problemanalys ska skrivas i
december och skickas in till FS i januari.
Ordförandenätverk genomfördes förra veckan,
nästa sker 10 december.
Extern kommunikation: hemsidan är igång, planeras
att vara klar i november. Maja ska ha möte om
grafisk profil med Ann torsdag 12/11. Siktar på att
bli klar med kommunikationsguide till maj.

12. D: SPFS Handbok

Arbetsgruppen för intern organisering ber om

input för hur man kan göra SPFS handbok mer
användarvänlig. Alexander gillar att ha det samlat i
en bok men att allt material är lättillgängligt, t.ex.
en mapp som heter Handbok och
vägledningsdokument. Simone tycker att
lärarförbundets hemsida är väldigt bra då den ger
en bra översikt. Leo tycker det är bra att först
uppdatera handboken.
13. D: Grafisk profil

Maja har skickat ett mail till Ann om vilka behov
Studeranderådet har när det kommer till grafisk
profil. Styrgruppen håller med om behovsanalysen.
Styrgruppen tittade igenom arbetsprover från två
potentiella grafiska formgivare.

14. D: Organisationskarta

Clara har ritat en organsiationskarta som ska
skickas till formgivare. Simone tycker att vi ska få in
FS-representanterna på något sätt. Simone kommer
med idéen om att ha en interaktiv bild av kartan på
hemsidan där man kan klicka på varje ruta och då få
lite info.

15. Övriga frågor

Saco studentråd kallar till extra kongress 19
november och Psykologförbundets Studeranderåd
har 2 kongressombud.
Styrgruppen beslutade
- att välja Leo Rehnberg och Simone
Vastamäki som kongressombud
Valberedningen deltar på styrgruppsmötet den 25
november för att få lite inblick i vårt arbete.
Alexander drar i trådar för att ha en
lärosätesöverskridande föreläsning om
specialistutbildning. Är i kontakt professionstrateg
Martin från förbundet som ska återkomma.

16. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 20.06.

