
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 6. september klokken 13.15 -14.00 
 
Tilstede: Siri Gullestad, Kjetil Søren Sundet, Annika Melinder, Espen Røysamb, Knut Inge Fostervold, 

Miriam Sinkerud, Tormod Eide, Mette Harr, Berit Serine Fuglestad 

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

 

Vedtakssaker 

V-SAK 49: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 9. august 2011 

Protokollen er godkjent.  

 

V-SAK 50: Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 7: Status årsplan 2011  

Styret tok orienteringen til etterretning 

O-SAK 8: Prosjekt dobbeltkompetanse 

Instituttleder orienterte om status for prosjektet. Styret tok orienteringen til etteretning. 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 46: Godkjenning av utlysningstekst, førsteamanuensisstilling innen utviklingspsykologi  

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor fakultetets tilsettingsutvalg at en 

stilling som førsteamanuensis i utviklingspsykologi kunngjøres i henhold til det fremlagte forslag. 

V-SAK 51: Godkjenning av utlysningstekst, professor II/førsteamanuensis II-stilling (gaveprofessorat 

fra A-Hus) 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor fakultetets tilsettingsutvalg at en 

stilling som professor II/førsteamanuensis II kunngjøres i henhold til det fremlagte forslag. 

 V-SAK 52: Godkjenning av utlysningstekst, professor II/førsteamanuensis II-stilling innen arbeids- og 

organisasjonspsykologi. 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor fakultetets tilsettingsutvalg at en 

stilling som professor II/førsteamanuensis II innen arbeids- og organisasjonspsykologi for en periode 

på inntil 4 år kunngjøres i henhold til det fremlagte forslag. 

V-SAK 53: Tilsetting av universitetslektor, 50 % stilling 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å 



innstille Guro Øiestad til stillingen som universitetslektor i 50 % stilling. Hvis Øiestad takker nei til 

stillingen, går saken tilbake til PSI for ny behandling. 

V-SAK 54: Tilsetting av stipendiat på det eksternt finansierte prosjektet Pre- and postnatal 

environmental and genetic factors in relation to brain development in the Norwegian Mother and 

Child Cohort Study” 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Vidar Ekroll som stipendiat for 4 år med 25% undervisningsplikt, 

knyttet til prosjektet ”Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain 

development in the Norwegian Mother and Child Cohort Study”. Stillingen forutsetter ekstern 

finansiering. Hvis Ekroll takker nei til stillingen,vil nestemann på listen få tilbud om stillingen. 

V-SAK 55: Tilsetting av vitenskapelig assistent på det eksternt finansierte prosjektet Pre- and 

postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development in the Norwegian 

Mother and Child Cohort Study” 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Stine Kleppe Krogsrud som vitenskapelig assistent for ett år med 

mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til prosjektet ”Pre- and postnatal environmental and 

genetic factors in relation to brain development in the Norwegian Mother and Child Cohort Study” og 

forutsetter ekstern finansiering. Hvis Krogsrud takker nei til stillingen vil nestemann på listen få tilbud 

om stillingen.  

V-SAK 56: Tilsetting av professor II/Førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt 

Vedtak: Styret ved Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å 

innstille Erik Hessen til stillingen som professor II, tilknyttet Nevroklinikken ved AHUS. Stillingen 

forutsetter finansiering fra AHUS. Hvis Hessen takker nei til stillingen, går saken tilbake til PSI for ny 

behandling. 

 

Eventuelt 

Neste styremøte flyttes fra 4. oktober til 1. november 2011. 


