
  

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 17. april klokken 12.15-12:45 
 
Tilstede: Pål Kraft, Tine Jensen, Evalill Bølstad Karevold, Erik Stänicke, Erling Rognli, Frøydis Gjerpe 
Bekkedal, Richard Rekdal, Audun Holm Torgersen 
Forfall: Trine Waaktaar 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 20. mars 2018. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: V-sake 29 utsettes til et 
senere møte. Det ble orientert om at styret i løpet av uke 16 vil få tilsendt en vedtakssak på 
sirkulasjon. En sak ble meldt inn under eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 11: Orienteringer fra instituttleder 

Ingen saker 

O-SAK 12: Orienteringer fra utdanningsleder 

Ingen saker 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 25: Prosess for utredning av organisering av BFT-klinikken 

Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal komme med et forslag til organisering av BFT-

klinikken. Arbeidsgruppen skal bestå av Krister W. Fjermestad, Tori Mauseth, Margrethe Seeger-

Halvorsen, Birgitte Bøgh-Olsen og en student. Gruppen skal fremlegge sitt forslag for BFT-gruppa 

innen 1. juni og basert på dette levere et felles forslag til styret innen følgende dato: 5. juni 

V-SAK 26: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor for en periode på tre år ved Senter 

for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, knyttet til ERC-prosjektet Set to change: early life 

factors restricting and promoting neurocognitive plasticity through life og godkjenner den 

vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 27: Kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som vitenskapelig assistent ved Senter for 

livsløpsendringer i hjerne og kognisjon og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. Stillingen 

forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 28: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet EU-prosjektet Lifebrain og LCBC 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor for en periode på tre år ved Senter 



for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, knyttet til EU-finansierte prosjektet “Lifebrain: 

Healthy minds from 0-100 years: Optimising the use of European brain imaging cohorts“, 

og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 30: Kunngjøring av stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som vitenskapelig assistent ved Senter for 

livsløpsendringer i hjerne og kognisjon og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. Stillingen 

forutsetter ekstern finansiering.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 29: Tilsetting av postdoktor tilknyttet SFFet RITMO 

Saken ble utsatt til et senere møte. 

V-SAK 31: Tilsetting av vitass tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Christina Nygård Thunberg som vitenskapelig 

assistent ved Fagavdeling for kognitiv nevrovitenskap for perioden 14.05 2018. - 31.12.2018. 

V-SAK 32: Forlengelse i stilling som stipendiat (saken ble vedtatt via e-post i uke 16) 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger Anne Cecilie Bråthens stilling som stipendiat ved 

Psykologisk institutt for perioden 26.04.2018 – 30.06.2018. 

 

Eventuelt 

Styremedlem Evalill Bølstad Karevold orienterte om at hun pga forskningsfri ikke kommer til å møte 

på høstens styremøter. Vara vil bli innkalt i hennes sted. 


