
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 12. februar klokken 12.15-14:00 
 
Til stede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Tine Jensen, Pål Ulleberg, Evalill Karevold, Erling Rognli, Frøydis 

Gjerpe Bekkedal, Sigurd Alnæs, Andreas Larsen 

Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (sekretær) og Fredrik Olsbu (Osak 3). 

 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 15. januar 2019. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble ikke meldt inn noen saker under 
eventuelt. 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 3: Regnskapsrapport 2018 

Styret tok regnskapsrapporten for 2018 til etterretning.  

O-SAK 4: Orientering om arealbehov Psykologisk institutt 

Instituttleder orienterte om at PSI vil ha behov for mer arealer fra 2020. Instituttet har fått tilbud om 

å leie lokaler rett i nærheten av HSH. En arealkomite bestående av avdelingslederne jobber med 

hvordan disse lokalene skal disponeres.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 1: Handlingsplan 2019, Psykologisk institutt  

Vedtak: Instituttstyret stiller seg bak den foreslåtte handlingsplanen for PSI for 2019. Instituttstyret 

ber instituttledelsen melde fra til fakultetsledelsen at det er ønskelig med en 

arbeidsmiljøundersøkelse ved SV-fakultetet i 2019.  

V-SAK 13: Oppnevnelse av valgkomite, valg av instituttleder ved Psykologisk institutt for perioden 

2020-2023 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår følgende valgkomite for valg av instituttleder 

for perioden 2020-2023: Nora Sveaass (vitenskapelig ansatt), Thomas Espeseth (vitenskapelig ansatt), 

Felix Koppe (student) og Gunnar Malmin (administrativt ansatt). 

Som vararepresentanter oppnevnes: Francisco Pons (vitenskapelig ansatt, 1. vara), Anders Fjell 

(vitenskapelig ansatt,2. vara), Sigurd Lerkerød Alnes (student) og Nicklas Poulsen Viki (administrativt 

ansatt). 

Valgkomiteen skal utføre sin oppgave som beskrevet i UiOs valgreglement. Valgkomiteen kan 

utarbeide forslag til kvalifikasjonskrav for instituttleder som vedtas av instituttstyret. I tillegg kan 



valgkomiteen foreslå en stillingsbeskrivelse, hvis komiteen ønsker en mer utfyllende beskrivelse enn 

det som står i instituttets administrasjonsreglement. Stillingsbeskrivelsen skal i så fall også vedtas av 

instituttstyret. 

V-SAK 14: Kunngjøring av postdoktorstillinger (3-4 stillinger) ved Psykologisk institutt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut 3-4 postdoktorstillinger i psykologi og godkjenner den 

vedlagte kunngjøringsteksten. Det er ønskelig at tilsettingene reflekterer instituttets faglige bredde. 

Ingen avdeling kan tildeles mer enn to stillinger.  

V-SAK 15: Kunngjøring av stilling som universitetslektor ved Psykologisk institutt, Avdeling for 

kognitiv og klinisk nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en 50% stilling som universitetslektor SKO 1009 for en periode 

på tre år ved tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten.  

V-SAK 16: Kunngjøring av postdoktorstilling ved Psykologisk institutt og MAKS-avdelingen  

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

avdeling for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi, knyttet til prosjektet «Living the Nordic 

Model» og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 17: Kunngjøring av forskerstilling (SKO1109) tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk 

nevropsykologi og eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en midlertidig stilling som forsker SKO 1109 for en periode på 

tre år ved tilknyttet Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap og eksternt finansiert prosjekt og 

godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 18: Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi, 

tilknyttet MAKS-avdelingen  

Vedtak: Instituttstyret foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut stilling som 

førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten.  

V-SAK 19: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet MAKS-avdelingen og ERC-prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor for en periode på 3-4 år ved 

avdeling for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi, knyttet til Siri Leknes sitt ERC-prosjekt og 

godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 20: Kunngjøring av stilling som stipendiat tilknyttet MAKS-avdelingen og eksternt finansiert 

prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat for en periode på tre til fire år, 

knyttet til prosjektet «Question Asking and Storytelling as Means to Increase Mathematics Interest in 

Teacher Education» og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

 



Vedtakssaker 

V-SAK 21: Innstilling av forsker (SKO 1108), tilknyttet Psykologisk institutt og MAKS-avdelingen 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Joakim Haugane Zahl forlenges som forsker ved Psykologisk institutt for perioden fra 

16.02.2019 – 31.08.2019 i tilknytning til prosjektet Sapere Aude. 

V-SAK 22: Tilsetting av vitenskapelig assistent tilknyttet HUP-avdelingen 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt tilsetter Stine Nygård som vitenskapelig assistent ved 

Fagavdeling for helse-, utvikling- og personlighetspsykologi for perioden 01.04 2019 – 

30.11.2019. 

 

 


