
Psykologförbundets Studeranderåd 
Styrgruppsmöte 8 
Protokoll 
2020-12-12 

 
Närvarande 
Maja Straht  - Ordförande 
Clara Söderstjerna - Vice ordförande 
Simone Vastamäki  - Internationell koordinator  
Alexander Fredriksson - Ledamot 
Annelotte Grezel - Ledamot 
Leo Rehnberg - Ledamot 
Erik Lundin - Ledamot 
Linus Olsén - FS-ledamot (12-12.45) 
Ninni Ahlin - FS-ledamot (12-12.45) 
 
B = beslutpunkt I = informationspunkt D = diskussionspunkt 
 

Tid    Punkt  Kommentar 

10.00  1.  I: Mötet öppnas  Ordförande öppnar mötet.  

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

  3.  B: Val av 
justeringsperson 

.Styrgruppen beslutade att 
- välja Simone Vastamäki till 

justeringsperson. 

  4.  B: Val av energiminister  Styrgruppen beslutade att 
- välja hela styrgruppen till energiminister. 

  5.  B: Godkännande av 
agenda 

Styrgruppen beslutade att  
- godkänna agendan.  

  6.   I: Föregående protokoll  Styrgruppen beslutade att 
- lägga protokollet till handlingarna. 

  7.  I: Protokoll från 
Förbundsstyrelsen 

Fortfarande inte fått tillgång till protokollet från 
Förbundsstyrelsen. 

  8.  I: Information från 
presidiet 

Skickat ut undersökning om uppdragsmiljön hos 
de engagerade. Ordförandenätverk i torsdags.  

10.15-
11.15 

9.   D: Arbetsgrupper 
Halvtidsavstämning 

Vi utvärderar terminen som gått. En gemensam 
uppfattning om att det har fungerat bra med 
struktur, och att vi jobbar med mer stabilitet i 



organisationen. Svårt att få till möten med 
arbetsgrupper - ett förslag om att utse roterande 
sammankallande för arbetsgrupperna. Svårigheter 
i motivation, tid och fokus. Har varit mycket olika 
projekt på gång, kanske lite för mycket under ett 
verksamhetsår. Lite väl många enkäter som 
skickas ut. Viktigt att få ta del av resultaten från 
enkäterna och förstärka dem som svarar. 
Förtydliga varför det är viktigt med 
svar/input/feedback.  

11.15-
11.30 

  PAUS   

11.30-
12.00 

10.  D: Gruppkontrakt  Vi utvärderar gruppkontraktet och lägger till nya 
punkter.  

12.00-
13.00 

  LUNCH   

13.00-
13.45 

11.  D: Förbundsstyrelsen   Ninni och Linus berättar om arbetet i 
Förbundsstyrelsen. Kommer skicka ut 
utvärdering och underlag inför FS-mötet den 
21-22/1. 

13.45-
14.00 

  PAUS   

14.00-
15.30 

12.  Kompetensutveckling  Vi pratar om hållbart styrelsearbete utifrån 
presentation av Sara Thiringer, som även 
processleder diskussionerna.  

15.30-
15.45 

  PAUS   

15.45-
16.30 

13.  D/B: Planering inför 
vårterminen 

Vi går igenom översikt över vårterminen.  
Styrgruppen beslutade att 

- att styrgruppen 20/21 skriver en 
verksamhetsplan för 21/22 som läggs fram 
på Studeranderådets Stormöte i maj.  

 
Styrgruppen beslutade att 

- Maja och Clara kommer med ett nytt 
förslag på mötestider där vi har möten 
var tredje/var fjärde vecka istället för 
varannan vecka  

 
Styrgruppen beslutade att 

- verksamhetsuppföljningen ska ske utanför 



 

mötet, förslagsvis via FB-grupp. Möjliggöra 
mer tid för diskussion under mötena.  

 
Eventuellt dela upp diskussioner på mötena i 
mindre grupper. Förslag på kompetensutveckling: 
workshop med de olika råden. Viktigt att fira 
framgångar.  

16.30-
16.45 

14.   Mötet avslutas  Avslutar mötet 16.45. 


