
Verksamhetsberättelse för Alumnföreningen vid Institutionen för psykologi vid Uppsala 

universitet verksamhetsåret 2018. 

 

Styrelsen: 

 

Styrelsens sammansättning: Barry Karlsson (ordförande och redovisningsansvarig), Gunnar 

Holm (sekreterare), Josefin Mannberg, Isabel Petrini, Erik Bohjort och Jonas Fischer 

(ledamöter), Åke Pålshammar (institutionens representant) samt Jakob Sidmalm och Oscar 

Arvola (studeranderepresentanter). 

 

Styrelsen har haft tio protokollförda möten under verksamhetsåret. Antalet medlemmar 

uppgick till 455 i slutet av verksamhetsåret. 

 

Verksamhet: 

 

Organisation. 

Ekonomin har skötts kollektivt men Barry har tagit på sig det formella redovisningsansvaret.  

 

Seminarieverksamhet.  

I samband med årsmötet föreläste Marcus Lindskog om Späda barn och numeriska system.    

I övrigt har styrelsen arbetat med att ordna ett seminarium våren 2020. Förhandlingar förs 

med Robert Sapolsky som preliminärt tackat ja. 

 

Mentorsverksamheten. 

Arbete pågår med att få ut en enkät till mentorer och studenter med syfte att få igång 

mentorsverksamhet. 

 

Möten med alumnkontoret och samarbete med institutionen 

Vi har fått kontinuerlig information från Alumnkontoret och som vanligt fått hjälp att via e-

post sända ut kallelse till årsmötet. 

 

Hemsidan 

Styrelsen använder institutionens hemsida för att nå ut till medlemmar och övriga som vill ha 

information om föreningen och hur man blir medlem. Här annonseras seminarier, möten och 

andra aktiviteter. Hemsidan har adress www.psyk.uu.se, och styrelsen kan nås via 

psykologialumnerna.uu@gmail.com. 

Förutom institutionens hemsida kan man nå Psykologialumnerna via Universitetets hemsida 

och alumnnätverket www.uu.se. Föreningen kan använda universitetets medlemsregister för 

att nå medlemmarna. 

 

Facebook 

Styrelsen använder också Facebook för att nå ut till medlemmar och intresserade. Även här 

annonseras seminarier, möten och andra aktiviteter. Barry Karlsson är ansvarig och arbetar 

med att uppdatera och förnya denna. Facebook-adress:   

https://sv-se.facebook.com/pages/Psykologialumnerna-vid-Uppsala-

Universitet/144435628929148 

Facebooksidan nås enklast genom att söka på Facebook och ”Psykologialumnerna”. 

 

 

 

https://sv-se.facebook.com/pages/Psykologialumnerna-vid-Uppsala-Universitet/144435628929148
https://sv-se.facebook.com/pages/Psykologialumnerna-vid-Uppsala-Universitet/144435628929148


Psykologidagen 

Den 24 mars 2018  anordnades psykologidagen. Vi hade en monter med information om 

föreningens aktiviteter. De föreläsningar, som alumnerna sponsrade och som hölls av Emma 

Frans och Lydia Springer, var välbesökta. Barry och Jonas deltog i speed-dating. 

 

Medicinhistoriska museets psykiatrihistoriska avdelning. 

Separatutställningen ”Från psykometri till psykoterapi” har funnits att ta del av på museet 

under större delen av året. Den är nu nedmonterad men planer finns att sätta upp delar av 

utställningen i ett mindre rum på den psykiatrihistoriska avdelningen. I maj hölls en temakväll 

på Medicinhistoriska museet,  Psykologverksamhet i Uppsala i historiskt perspektiv. 

Programmet annonserades via mail och Facebook till alumnerna, samt under kalendarier i 

tidningen. I ett samarrangemang mellan Infoteket och Psykologialumnerna föreläste Barry 

under Kulturnatten. Isabel Petrini föreläste på Medicinhistoriska museet den 21 oktober och 

Barry Karlsson den 2 december. Inbjudan till dessa evenemang gick ut via facebook och 

museets hemsida.  
 
 
Uppsala den 12 februari 2019 
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