
  

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 15. mai klokken 12.15-13:45 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Tine Jensen, Evalill Bølstad Karevold, Pål Ulleberg, Erling Rognli, 
Frøydis Gjerpe Bekkedal, Richard Rekdal, Audun Holm Torgersen 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Fredrik Emil Olsbu (Dsak 2 og Vsak 33) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 17. april 2018. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: Vsak 38 ble trukket fra 
sakslisten. D-sak 2 ble omgjort til en vedtakssak (Vsak 39). 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 13: Orienteringer fra instituttleder 

Ingen saker. 

O-SAK 14: Orienteringer fra utdanningsleder 

Ingen saker. 

 

Vedtakssaker 

 

V-SAK 39: Høringsuttalelse, SV-fakultetets finansieringsmodell 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt vedtar høringsuttalelsen knyttet til forslaget til ny 

finansieringsmodell ved SV-fakultet. 

V-SAK 33: Regnskapsrapport 1. tertial 2018 og nye disponeringer i budsjettet 

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten per første tertial, samt endringer i langtidsbudsjettperioden til 

etterretning. Styret stiller seg bak de foreslåtte endringene i budsjettet for 2018.  

V-SAK 34: Kunngjøring av stilling som postdoktor tilknyttet ekstern finansiert prosjekt 

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

ved Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS), tilknyttet det eksternt 

finansierte 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 35: Innstilling av søkere til stilling som førsteamanuensis på innstegsvilkår/professor tilknyttet 

LCBC, Psykologisk institutt 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Valeria Vitelli tilsettes i stilling som førsteamanuensis på innstegsvilkår ved LCBC, 

Psykologisk institutt. Hvis Vitelli takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis også 

Sørensen takker nei, må Su komme til Norge for intervju før han eventuelt blir tilbudt stillingen. Hvis 

også Su skulle takke nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling. 

V-SAK 36:  Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent/forskningssykepleier tilknyttet LCBC 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Martine Herud som vitenskapelig assistent 

SKO 1020. Tilsettingen gjelder for en periode på 1 år med mulighet for forlengelse. Dersom Herud 

takker nei, går saken tilbake for videre behandling.  

V-SAK 37: Forlengelse i stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet LCBC 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt forlenger May Salehs tilsetting som vitenskapelig assistent 

tilknyttet LCBC for perioden 21.08.2018- 20.08.2019. Stillingen er eksternt finansiert. 

 


