
Psykologförbundets Studeranderåd
Styrgruppsmöte 14
Protokoll
2021-05-05 18.30-20.00

Närvarande
Maja Straht - Ordförande
Clara Söderstjerna - Vice ordförande
Leo Rehnberg - Ledamot
Erik Lundin - Ledamot
Alexander Fredriksson - Ledamot
Simone Vastamäki - Ledamot
Annelotte Grezel - Ledamot och Internationell koordinator
Viktoriya de Wit - Vice Internationell koordinator

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 Simone Vastamäki till justerare.

4. B: Godkännande av agenda Styrgruppen beslutade att
- godkänna agendan.

5. I: Per-capsulam beslut Styrgruppen fattade den 23/4 ett per capsulam
beslut. Beslutet gällde förslag på arbetsordning för
deltagare och deras rättigheter på SR Stormöte den
8-9 maj: Två representanter från varje lokal
studentförening, Studeranderådets styrgrupp,
ordinarie studerandeledamöter i Förbundsstyrelsen
samt Studeranderådets valberedning har rösträtt,
förslag-och yttranderätt. I personval är det endast
lokala studentföreningar som har rösträtt, utöver
förslags-och yttranderätt. Varje lokal
studentförening har två röster. Styrgruppen,
ordinarie studerandeledamöter i FS och
valberedningen har förslags-och yttranderätt. 4/7
röstade JA till förslaget.

6. I: Föregående protokoll Styrgruppen beslutade att



- lägga protokollet till handlingarna.

7. I: Protokoll från
Förbundsstyrelsen

Inga frågor.

8. I: Rapport från FS-ledamöter Inga frågor.

9. I: Information från presidiet Maja rapporterar från mötet med FS arbetsgrupp
för Organisationsutveckling av Studeranderådet.
Har lagt upp tidsplan för resterande verksamhetsår,
plus början av nästa.

10. I: Rapport från EFPSA IK och Vice IK har haft ett första möte tillsammans.
Annelotte har varit på MR-möte, Viktoriya ska på
Vice MR-möte nästa vecka.
Handlingar till General Assembly har kommit,
EFPSA önskar att vi som MO diskuterar dessa
tillsammans.
Styrgruppen beslutade att

- uppdra Annelotte att sammanfatta
handlingarna och lägga upp i styrgruppens
FB-grupp för diskussion.

11. B: SR Stormöte Vi går igenom agendan inför Stormötet och
beslutar vilka i styrgruppen som föredrar vilken
punkt.
Styrgruppen beslutade att

- under varje beslutspunkt delas
mötesdeltagarna in i breakoutrooms för
diskussion i ca 5-10 minuter.

12. D: Handlingar inför Saco
studentråds kongress

Diskuterar propositioner, motioner och valhäfte
inför Saco studentråds kongress.
Styrgruppen besutade att

- ge kongressombuden Leo och Simone
mandat att under kongressen yttra sig och
rösta i frågor på det sätt de finner lämpligt
utifrån styrgruppens diskussioner.

13. Pass under överlämningshelg Fördjupad info om organisationen och dess
sammanhang samt viktiga personer i
organisationen. Kunna dela skärm och visa visuellt
hur SR hänger ihop med resten av förbundet. För
att göra det mer interaktivt kan man göra en
Kahoot för att se så alla har förstått det man har
gått igenom. Försök hålla informationen kort och
koncist, inte ge mer än nödvändigt för att ej
överväldiga. Ge möjlighet för den nya styrgruppen
att själva gå ut i ett breakout-room och prata om



det som tas upp. Ge konkreta exempel på hur det
ser ut i praktiken. Tidigt i mötet ha en punkt där vi
kan skapa motivation och en gnista för arbetet.

14. Övriga frågor Pågående kontakt med Lennart angående
debattartikeln. Eventuell ändring i rubrik och
möjligtvis korta ner. Simone och Leo finns
tillgängliga för att jobba med den även efter vi
avgått. Kommunikation med nästkommande
styrgrupp.

Annelotte och Alexander arbetar med att ta fram
material för att återkoppla det som kommit fram i
studentenkäten på sociala medier.

Frågan om adminrollen i PTP-gruppen på FB
överlämnas till nästkommande styrgrupp.

15. Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet kl. 20.00


