
Psykologförbundets Studeranderåd 
Styrgruppsmöte 9 
Protokoll 
2021-01-13 

 
Närvarande 
Maja Straht - Ordförande 
Clara Söderstjerna - Vice ordförande 
Leo Rehnberg - Ledamot 
Erik Lundin - Ledamot 
Alexander Fredriksson - Ledamot 
 
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 Clara Söderstjerna till sekreterare 

3.  B: Val av justerare  Styrgruppen beslutade att 
- välja Alexander Fredriksson 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 

Inget nytt. 

7.  I: Rapport från FS-ledamöter  Nästa FS-möte 21-22/1. Påminner om 
utvärderingsenkät.  

8.  I: Information från presidiet  Clara och Maja hade möte med kansliet innan jul. 
Svaren från covid-enkäten har blivit analyserade 
och Maja har intervjuats av Psykologtidningen 
tillsammans med Nathalie från PS. Från enkäten 
kunde man se att studenterna var påverkade av 



covid. Clara visar lite statistik från sociala medier.  

9.  I: Rapport från EFPSA  Simone är inte närvarande att föredra punkten. Vi 
hoppar över denna punkt. 

10.  D: Input studentnära motioner  Vi diskuterar och fyller i dokumentet. 
Sammanfattning av diskussionerna följer nedan.  
Organisationsutveckling SR 
Viktig punkt. Behöver förtydliga uppdraget. 
Behöver att förbundet också jobbar aktivt för att 
stärka kontakt. Vill få tydlig bild vad förbundet 
önskar av oss. Positivt kontakten med 
studentrepresentanterna i FS. Vill att vi ska ha mer 
tillgång till budget. Mer autonomi åt SR.  
PTP:ns framtid 
Se till att PTP-psykologer bjuds in i frågan. FS ge SR 
i uppdrag att samla in information. Ska vara tydligt 
innan hur SR ska involveras i processen. Viktigt att 
studenter involveras.  
Hållbarhet 
Bra med de policys som finns. Vi kan göra saker i 
förbundet för att vara hållbara men ska vi jobba 
utåt med något borde det vara kopplat till 
psykologi. Upplägget med kansliet ej hållbart.  
Avtalsenlig och hållbar PTP-lönesättning 
Presentation från FS om vilka åtgärder de gjort och 
vilka de planerar att göra. Ha en dialog med 
regionerna om fasta löner. Positivt med PTP-lön 
men att studenterna får vara med och bestämma 
den. Vore bra att få reda på vad förbundet gör 
gentemot regionerna just nu. 
Ta ansvar för psykologassisstenttjänsten 
Kunna ha någon kampanj för att sprida nyttan med 
tjänsten. Sprida information till arbetsgivarna så att 
det kommer mer kunskap om tjänsten.  
Studentmedlemskap och medlemsavgift 
Finns väldigt lite medlemsnytta som lockar 
studenterna.  Ser ingen nytta av att ta bort 
medlemsavgift för studenter. Satsa mer på att 
lokalföreningar arrangerar trevliga aktiviteter som 
drar folk.  



 
 

11.  B: Mötestider vårterminen  Styrgruppen beslutade  
- att fastställa mötestider för vårterminen 

2021.  

12.  Övriga frågor  Presidieråd och medlemsråd för Saco studentråd 
inplanerat i januari. Kommer finnas möjlighet att 
skriva blogginlägg hemsidan om det finns intresse 
till det. Pratar om process för verksamhetsplan till 
nästa möte.  

13.  Mötet avslutas  Ordförande avslutade mötet kl 20.00. 


