
  

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 12. juni klokken 12.15-13:00 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Evalill Bølstad Karevold, Erik Stänicke, Tilmann von Soest, Frøydis 
Gjerpe Bekkedal, Audun Holm Torgersen og Eva Kristin Solhaug Aasen. 
Forfall: Kristina Miljeteig 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 

Godkjenning av protokoll fra møtet 15. mai 2018. 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 15: Orienteringer fra instituttleder 

Arbeidet med bruksendring og ombygging av arealer på PSI går sin gang: byggingen av ny 

klinikk i Forskningsveien 3b er i gang, og arbeidene skal avsluttes i midten av august. 

Utbyggingen av labarealer i underetasjen i vestfløyen i HSH er ferdig, og det jobbes nå med 

innflytting i labene. Terapirommene i 2 etg i HSH legges ned i juni for å gjenåpnes i nye 

klinikklokaler i august. De ansatte i 2. etg vestfløy flyttes i sommer over i 2. etg vestfløy. 

RITMO flytter i sommer inn i 1. og 2. etg vestfløy.  

O-SAK 16: Orienteringer fra utdanningsleder 

Ingen saker 

O-SAK 17: Orientering om status for arbeidet med å utrede organisering av barne- og 
familieklinikken 
Arbeidsgruppen er i gang med arbeidet, og har hatt møter med jurister, samt innhentet noe 

informasjon fra de andre universitetene. Det er planlagt et møte med Lovisenberg sykehus i 

uke 24. Arbeidet blir noe forsinket, og styret kan forvente å få behandle saken i et av de 

første møtene høsten 2018.  

 

Vedtakssaker:  

V-SAK 39: Møteplan for instituttstyret høsten 2018 
Vedtak: Instituttstyret har møter på følgende datoer høsten 2018:  
Tirsdag 21. august   12.15-14.00 
Tirsdag 18. september 12.15-14:00 



Tirsdag 23. oktober   12.15-15.00 
Torsdag 8. november   12.15-15.00 
Tirsdag 11. desember   12.15-15.00 
 

V-SAK 40: Kunngjøring av forskerstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en fast stilling som forsker SKO 1109 ved Avdeling for 

kognitiv og klinisk nevrovitenskap og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. 

Stillingen vil være eksternt finansiert av NFR for en periode på fem år. 

V-SAK 42: Satser for seminarundervisning for eksterne time/hjelpelærere 

Vedtak:  

Erik Stänicke fremmet følgende alternative forslag til vedtak:  

Styret vedtar at timessatsen på seminarundervisning på emnet PSYC6310 høsten 2018 blir 

3,5 timer per time. Styret vil på neste styremøte bestemme hvor kostnaden knyttet til denne 

økningen i timeuttellingen skal hentes fra.  

Forslaget falt med fire (Stänicke, Karevold, von Soest, Aasen) mot fem (Kraft 

(dobbeltstemme), Waaktaar, Torgersen, Bekkedal) stemmer.  

Opprinnelig forslag til vedtak:  

Styret vedtar satsen på 3 timer for seminarundervisning beholdes for eksterne 

time/hjelpelærere på emnet PSYC6310 også høsten 2018.   

Forslaget ble vedtatt med fem (Kraft (dobbeltstemme), Waaktaar, Torgersen, Bekkedal) mot 

fire (Stänicke, Karevold, von Soest, Aasen) stemmer.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

(disse sakene er unntatt offentlighet og kan ikke diskuteres med andre enn styrets 

medlemmer):  

 

Vedtakssaker:  

 
V-SAK 41: Innstilling av søkere til stilling som førsteamanuensis på innstegsvilkår tilknyttet 
LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet at Yunpeng Wang tilsettes i stilling som førsteamanuensis 
på innstegsvilkår ved LCBC, Psykologisk institutt. Hvis Wang takker nei til stillingen går saken 
tilbake til instituttet for videre behandling. 


