
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 1. november klokken 12.15-13:30 
 
Tilstede: Siri Gullestad (ikke V-sak 70), Kjetil Søren Sundet (ikke V-sak 61), Annika Melinder (ikke V-

sak 65), Espen Røysamb, Miriam Sinkerud, Trine Kongsvold, Mette Harr, Berit Serine Fuglestad 

Forfall: Jon Monsen 

Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (referent), Frøydis Gjerpe Bekkedal, Nisma Mæhlum, Ole 

Jørgen Skippervold 

Vedtakssaker 
 
V-SAK 59: Godkjenning av protokoll fra møtet 4. oktober 
Protokollen ble godkjent 
 
V-SAK 60: Godkjenning av dagsorden 
Følgende endringer ble meldt inn: D-SAK 3 behandles etter O-SAK 9, siden den kan ha betydning for 
vedtakene i noen av utlysningssakene. Det kom dessuten et nytt forslag til vedtak i V-SAK 64 om å 
tilsette to stipendiater.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 9: Regnskapsrapport andre tertial 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

Diskusjonssaker 

D-SAK 3: Utlysning av stipendiatstillinger ved Psykologisk Institutt 

Instituttledelsen ønsket en diskusjon rundt praksisen ved utlysninger av stipendiatstillinger. Per i dag 

brukes det mye ressurser på dette for å sørge for at hver faggruppe får stipendiater og at de blir hørt 

i utformingen av kunngjøringer osv. Instituttstyret støttet tiltak som kan få ned ressursbruken noe, 

men samtidig sørge for en god fordeling av stipendiater mellom fagmiljøene.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 61:  Valg av instituttledelse for perioden 2012-2015 

Vedtak: Instituttstyret velger professor Kjetil Sundet som instituttleder ved Psykologisk Institutt for 

perioden 2012-2015. Som nestleder velges professor Anne Inger Helmen Borge.  

V-SAK 62: Ny utlysning av stipendiatstilling i arbeids- og organisasjonspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret vurderer det slik at ingen av søkerne til den utlyste stipendiatstillingen i 

arbeids- og organisasjonspsykologi er kvalifisert for stillingen. Stillingen vil bli lyst ut på nytt med 

snarlig søknadsfrist. Stillingen vil inngå i en felles utlysning av stipendiatstillinger innenfor flere 

fagområder. 



V-SAK 63: Tilsetting av stipendiat i helsepsykologi 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Irmelin Bergh som stipendiat i helsepsykologi for 4 år med 25 % 

undervisningsplikt. Hvis Bergh takker nei til stillingen, går tilbudet videre til den neste innstilte.  

V-SAK 64: Tilsetting av stipendiat i sosialpsykologi 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter 2 stipendiater i sosialpsykologi. 

Vedtak a: Instituttstyret tilsetter Jonas Rønningsdalen Kunst som stipendiat i sosialpsykologi for 4 år 

med 25 % undervisningsplikt. Hvis Kunst takker nei til stillingen, går tilbudet videre til den neste 

innstilte.  

Vedtak b: Instituttstyret tilsetter Anne Cecilie Riege som stipendiat i sosialpsykologi for 4 år med 25 

% undervisningsplikt. Hvis Riege takker nei til stillingen, går tilbudet videre til den neste innstilte.  

V-SAK 65: Tilsetting av stipendiat i utviklingspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter 2 stipendiater i utviklingspsykologi.  

Vedtak a: Instituttstyret tilsetter Ida Therese Tidemann som stipendiat i utviklingspsykologi for 4 år 

med 25 % undervisningsplikt. Hvis Tidemann takker nei til stillingen, går tilbudet videre til den neste 

innstilte.  

Vedtak b: Instituttstyret tilsetter Kristine Stadskleiv som stipendiat i utviklingspsykologi for 4 år med 

25 % undervisningsplikt. Hvis Stadskleiv takker nei til stillingen, går tilbudet videre til den neste 

innstilte.  

V-SAK 66: Utlysning av stipendiatstilling tilknyttet ERC-prosjektet til professor Anders Fjell 

Vedtak: Det lyses ut en stipendiatstilling (4 år med 25 % undervisningsplikt) tilknyttet ERC-prosjektet 

til professor Anders Martin Fjell. Instituttstyret godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. Stillingen 

forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 67: Utlysning av stipendiatstilling tilknyttet nevro-klinikken på AHUS 

Vedtak: Det lyses ut en stipendiatsstilling ved Psykologisk Institutt med faglig tilknytning til 

nevroklinikken på AHUS. Instituttstyret godkjenner den vedlagte utlysningsteksten. Stillingen vil 

inngå i en felles utlysning av stipendiatstillinger innenfor flere fagområder. 

V-SAK 68: Utlysning av stipendiatstilling innenfor personlighetspsykologi 

Vedtak: Det lyses ut en stipendiatstilling (4 år med 25 % undervisningsplikt) i personlighetspsykologi. 

Instituttstyret godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. Stillingen vil inngå i en felles utlysning 

av stipendiatstillinger innenfor flere fagområder.  

V-SAK 69: Veiledning av masteroppgaver og hovedoppgaver ved Psykologisk Institutt 

Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar med virkning fra januar 2012 at en fast vitenskapelig ansatt 

ved PSI som hovedregel til enhver tid bør kunne ha 3 studenter under hoved- eller 

masteroppgaveveiledning. Veiledere må, hvis de har ledig kapasitet, være innstilt på å veilede 

oppgaver som er innenfor veileders fagfelt, selv om de ikke er direkte knyttet til veileders egne 

prosjekter. Faggruppelederne vil få et delegert ansvar for å finne veiledere.  



V-SAK 70: PSIs koordinator for dobbeltkompetanseprosjektet 

Vedtak: Professor Siri Gullestad fortsetter som PSIs koordinator for dobbeltkompetanseprosjektet i 

perioden 2012-2013.  

V-SAK 71: Utlysning av stipendiatstillinger 

Vedtak: Det lyses ut 1-2 stipendiatstillinger innenfor følgende områder: kognitiv nevrovitenskap og 

klinisk psykologi. Stillingene vil inngå i en felles utlysning av stipendiatstillinger innenfor flere 

fagområder. 

 


