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PROTOKOLL FRA STYREMØTET VED PSYKOLOGISK INSTITUTT  

8. juni 2010 

 
Sted: Møterom i 4. etg, nybygget 

Tid: Kl. 12.15 

 
Tilstede: Siri Gullestad, Tim Brennen, Knut Inge Fostervold (for Melinder), Silje Haga, Tormod Eide og 

Helene Nordli (studentrepresentant B/M). 

 

Forfall: Melinder, Røysamb, Monsen og Heidi Gjerde (studentrepresentant Prof). 

 

Fra administrasjonen: personalkonsulent Frøydis Bekkedal og kontorsjef Kristin Nordseth (referent). 

 
 

i. Protokoll fra styremøtet 20. april 2010 ble godkjent. 

ii. Innkallingen ble godkjent. 

iii. Dagsorden ble godkjent. 

 

 

SAKSLISTE 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

SAK 15/2010 KALLELSE I FØRSTEAMANUENSIS II-STILLING 

Notat med vedlegg fra kontorsjefen ble ettersendt 7. juni 

 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet å kalle Vegard Øksendal Haaland til en 

førsteamanuensis II-stilling ved Psykologisk institutt, finansiert at 

Sørlandet sykehus. 

 

 

SAK 16/2010 INNSTILLING I FØRSTEAMANUENSISSTILLING INNEN 

KLINISK BARNEPSYKOLOGI 

Notat med vedlegg var vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet å tilsette Mossige og Moe til ledig stilling 

i klinisk barnepsykologi. 
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SAK 17/2010 INNSTILLING I FØRSTEAMANUENSISSTILLING INNEN 

SOSIAL-, KULTUR- OG SAMFUNNSPSYKOLOGI 

Vedlegg: Notat med vedlegg fra kontorsjefen. 

 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet å tilsette Thomsen i den utlyste 

førsteamanuensisstillingen innen sosial, kultur- og samfunnspsykologi. 

Dersom hun takker nei til til stillingen går tilbudet videre til Correia. 

Dersom hun takker nei til tilbudet går det videre til innstilte nummer tre; 

Christ. 

 

 

SAK 18/2010 TILSETTING I EKSTERNT NFR-FINANSIERT 

STIPENDIATSTILLING TILKNYTTET Center for the Study of 

Human Cognition (CSHS) 

Notat med vedlegg var vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Håkon Grydeland i 

den utlyste stipendiatstillingen. Dersom han takker nei til tilbud om 

stilling går saken tilbake til komitéen hvor det blir gjennomført intervju 

for å rangere de tre øvrige søkerne. 

 

Instituttstyret delegerer til instituttleder å avgjøre om tilsettingen gjelder 

for en periode på tre år, eller fire år med 25% undervisningsplikt. 

 

 

SAK 19/2010 UTLYSNING AV POSTDOKTORSTILLING INNEN KLINISK 

PSYKOLOGI 

Notat med vedlegg var vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt slutter seg til forslag til 

utlysningstekst for ledig postdoktorstilling innen klinisk psykologi og 

beslutter at stillingen lyses ut. 

 

 

 

SAK 20/2010 UTLYSNING AV POSTDOKTORSTILLING INNEN 

KOGNITIV/NEVROPSYKOLOGI 

Notat med vedlegg var vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt slutter seg til forslag til 

utlysningstekst for ledig postdoktorstilling innen kognitiv/nevropsykologi 

og beslutter at stillingen lyses ut. 

 

 

 

SAK 21/2010 UTLYSNING AV STIPENDIATSTILLING INNEN KLINISK 

PSYKOLOGI 
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Notat med vedlegg var vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt slutter seg til forslag til 

utlysningstekst for ledig stipendiatstilling innen klinisk familiepsykologi 

og beslutter at stillingen lyses ut. 

 

 

 

 

 

 

SAK 22/2010 UTLYSNING AV STIPENDIATSTILLING INNEN 

KOGNITIV/NEVROPSYKOLOGI 

Notat med vedlegg var vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt slutter seg til forslag til 

utlysningstekst for ledig stipendiatstilling inne kognitiv/nevropsykologi og 

beslutter at stillingen lyses ut. 

 

 

SAK 23/2010 UTLYSING AV STIPENDIATSTILLING INNEN ARBEIDS- OG 

ORGANISASJONSPSYKOLOGI 

Notat med vedlegg var vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt slutter seg til forslag til 

utlysningstekst for ledig stipendiatstilling innen arbeids- og 

organisasjonspsykologi og beslutter at stillingen lyses ut. 

 

 

SAK 24/2010 UTLYSNING AV STIPENDIATSTILLING INNEN 

UTVIKLINGSPSYKOLOGI 

Notat med vedlegg var vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt slutter seg til forslag til 

utlysningstekst for ledig stipendiatstilling innen utviklingspsykologi og 

beslutter at stillingen lyses ut. 

 

 

SAK 25/2010 UTLYSNING AV STIPENDIATSTILLING INNEN 

SOSIALPSYKOLOGI 

Notat med vedlegg var vedlagt innkallingen. 

 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt slutter seg til forslag til 

utlysningstekst for ledig stipendiatstilling innen sosialpsykologi og 

beslutter at stillingen lyses ut. 
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ORIENTERINGSSAKER 

a. Regnskapsrapport for 1. tertial ble gjennomgått og tatt til orientering 

b. Oversendelse av innstillinger av ph.d.-søknader fra Psykologisk institutt 

c. Referat fra møte i programrådet for bachelor- og masterprogrammet, 20.4.2010. 

 

 

DRØFTINGSSAKER 

Vilkår for tildeling av forskningstermin.  Forskningsleder Tim Brennen innledet til diskusjon. 

 

 

EVENTUELT 
 

 

 

 

Siri Gullestad 

Instituttleder        for  

Kristin Nordseth 

         Kontorsjef 

         Inger Ann Faye 


