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Närvarande 
Maja Straht  - Ordförande 
Clara Söderstierna  - Vice ordförande 
Simone Vastamäki  - Internationell koordinator 
Alexander Fredriksson  - Ledamot 
Annelotte Grezel  - Ledamot 
Leo Rehnberg  - Ledamot 
Erik Lundin - Ledamot 
Lova Sallstedt - Sammankallade i Valberedningen (19.15-20.00) 
Hanna Eyjólfsdóttir - Ledamot i Valberedningen (19.15-20.00) 
Vincent de Verdier - Ledamot i Valberedningen (19.15-20.00) 

 
Agenda 
 
B = beslutpunkt I = informationspunkt D = diskussionspunkt 
 

 

  Punkt  Kommentar 

1.  I: Mötet öppnas  Ordförande öppnade mötet kl 18.05 

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

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

jämte ordförande 

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 

Har ännu inte fått tillgång till protokollet från 
19-20/10. 

7.  I: Rapport från FS-ledamöter  Nästa FS-möte äger rum 26/11.  

8.  I: Information från presidiet  Fyllt i Saco studentråds kartläggning. Deltagit på 
medlemsråd och presidieråd. Jagat folk för 
referensgrupp Saco studentråds mandatfördelning: 



 

Richard Huntley är vår representant. Kontaktat 
Kristina Taylor för möte. Planerat inför 
styrgruppsmötet i december. Samarbetsförfrågan 
från PS. Går segt med uppstart i Linköping, avvaktar 
till våren. 

9.  I: Rapport från EFPSA  Har inte hänt något sen senaste mötet. 

11.  I: Lägesuppdatering 
arbetsgrupper 

Föra studenternas talan: väntar på svar till 
åsiktsprogrammet. Har börjat kolla lite på ämnen 
till debattartiklar, Alexander har haft kontakt med 
en person som är insatt i studenters rättigheter.  
Samverkan: Annelotte har som mål att lansera 
mentorskapsprogrammet denna mandatperiod men 
börjar fundera på om det blir svårt att genomföra.  
Intern organisering: har börjat skriva utkast på 
problemanalysen, ska sedan förankra den i 
styrgruppen.  
Extern kommunikation: grafisk formgivare Fredrika 
arbetar med grafiskt material för Studeranderådet. 
Maja har möten med webbansvarig en gång i 
veckan, hoppas på att lansera hemsidan i november. 
Clara ska försöka få fram statistik från 
stafettveckorna.  

12.  B: Tidsplan val till IK  Diskussion om två olika alternativ för tidsplan för 
val till internationell koordinator, antingen att ha en 
separat process eller en gemensam process 
tillsammans med de andra förtroendeposterna.  
Simone tycker att det är viktigt att IK kan sätta sig 
in i arbetet och att det finns risk att den hamnar 
utanför gemenskapen i EFPSA om man kommer in 
sent. Alexander är inte helt insatt hur det ser ut för 
IK, upplever att det är krångligt med extraval. 
Funderar på om IK får sitt sociala sammanhang från 
EFPSA eller styrgruppen. Leo tänkte när han var i 
valberedningen förra året att det var bökigt att ha 
ett separat val. Clara känner spontant att det är 
smidigare att ha gemensamt val men vet inte hur 
det påverkar jobbet som IK. Erik tycker att ett 
gemensamt val för hela gruppen lät bra men köper 
Simones resonemang. Tänker att vi antingen satsar 
på EFPSA eller struntar i det. Annelotte kan se 
båda sidorna och tycker det är bra att skapa ett 
separat engagemang för IK.  
Styrgruppen beslutade  

- att posten till Internationell koordinator 
bereds av valberedningen i en separat 



 

 

process från övriga förtroendeposter och 
väljs in vid ett extrainsatt Stormöte den 18 
mars.  

- att vid ett styrgruppsmöte i början av nästa 
termin ta upp frågan om IK och dennes roll 
i Studeranderådet 

13.   D: Input till valberedningen   Valberedningen besöker styrgruppsmötet för att 
samla in underlag till sin beredningsprocess. 
Diskussion förs kring vad som krävs av en 
styrgruppsmedlem samt vilka utmaningar och 
möjligheter som finns.  

14.  Övriga frågor  Rollbeskrivningar har skickats ut till styrgrupp för 
input, ska sedan skickas till valberedning. 
 
Samarbetsförfrågan med PS: Maja pratar vidare med 
ordförande i PS om att skapa ett Google forms om 
kartläggning av psykologstudenters situation vid de 
olika lärosätena.  
 
Tanke om att boka in en lunch där man kan bolla 
info, t.ex. arbetsbelastning. Maja och Clara kollar på 
datum och skickar ut länk. 

15.  Mötet avslutas  Ordförande avslutade mötet klockan 20.07 


