
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 22. januar klokken 12.15-14.15 
 
Tilstede: Kjetil Sundet (leder), Anne Inger Helmen Borge, Jon Monsen, Olav Vassend, Anne Kari 
Torgalsbøen, Miriam Sinkerud, Trine Kongsvold, Serina Fuglestad Sikveland og Nora Johanne Hage.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 4. desember 2012.  
Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden.  
Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn en sak under eventuelt.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 1: Diverse orienteringssaker fra instituttleder 

- Instiuttleder orienterte om status for utlyste stillinger og pågående tilsettingsprosesser ved PSI.  

- PSI jobber for å få på plass et faglig samarbeid med Oxford, og vi søker blant annet midler til dette 

fra den strategiske potten ved fakultetet.  

- Kontorsituasjonen er prekær i noen fløyer. Instituttleder orienterte om hvordan ledelsen jobber for 

å løse dette.  

- VI har et samarbeid med fakultetet om etablering av et lavterskel samtaletilbud til fakultetets 

lavergradsstudenter. Vi deltar også aktivt i opprettelsen av et emne innen organisasjonspsykologi 

som skal være et tilbud til studenter som har tillitsverv.  

- Høringsuttalelsen knyttet til de foreslåtte kriteriene for professoropprykk sendes over til NPP-

sekretariatet i disse dager.  

- Vi jobber med å forfatte et brev til NFR på vegne av psykologimiljøene ved de fire store 

universitetene i Norge. Temaet er psykologifagets status innad i NFR. Vi er også bedt om å komme 

med forslag til navn på mulige kandidater til NFRs komiteer innen FRIPRO.  

- Vi er ansvarlig for en samling for yngre forskningsledere her i Oslo 12-14. februar. Det kommer 

deltakere fra psykologimiljøene ved de fire store universitetene i Norge. 

 

O-SAK 2: Sammenslåing av voksenklinikkene ved PSI – status for arbeidet.  

Jon Monsen, som har ledet arbeidsgruppen, oppdaterte styret på status for arbeidet. Forslaget er at 

ordningen med to voksenklinikker opprettholdes, men at det i fremtiden blir et større samarbeid 

knyttet til felles elektronisk infrastruktur. Styret tok orienteringen til etterretning. Saken blir også 

tema for en felleslunsj i slutten av januar.  

O-SAK 3: Møtetidspunkter 

Instituttleder informerte om viktige møtedatoer våren 2013:  

- Styremøter 12. februar, 9. april, 14. mai, 11. juni 

- Personalkonferanse 3-4. juni 

- Instituttlunsjer 29. januar, 5. mars, 23. april 



 

Vedtakssaker 

V-SAK 1: Årsplan for Psykologisk Institutt 2013-2015 

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til årsplanen for Psykologisk Institutt for perioden 2013-2015, med 

de endringsforslag som kom frem på møtet.  

V-SAK 2: Tilsetting av stipendiat på eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Ann-Marie de Lange Glasø som stipendiat i psykologi (4 år med 25 % 

undervisning) tilknyttet ERC-prosjektet Neurocognitive plasticity – Lifespan Mechanisms of Change. 

Hvis de Lange Glasø takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte. Stillingen forutsetter 

ekstern finansiering. 

V-SAK 3: Tilsetting av stipendiat i kognitiv utviklingspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret sender saken tilbake til instituttet og ber om at den sakkyndige komiteen 

kommer med svar på de merknadene som har kommet inn. Saken behandles på et senere møte.  

V-SAK 4: Tilsetting av stipendiat på eksternt finansiert prosjekt 

Forslag til vedtak: Instituttstyret sender saken tilbake til instituttet og ber om en mer detaljert 

begrunnelse for den endelige innstilligen av søkerne etter intervjuer. Saken behandles på et senere 

møte.  

V-SAK 5: Tilsetting av vitenskapelig assistent på eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Anne Cecilie Sjøli Bråthen i stilling som vitenskapelig assistent (100 % 

stilling i ett år). Hvis Bråthen takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for ny behandling. 

Stillingen forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 6: Tilsetting av førsteamanuensis i 20% stilling, finansiert av Sunnaas sykehus HF 

Vedtak: Styret ved Psykologisk tilsetter Marianne Løvstad til stilling som førsteamanuensis II ved 

Psykologisk institutt. Stillingen forutsetter finansiering fra Sunnaas sykehus HF. Hvis Løvstad takker 

nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for ny behandling. 

 

Eventuelt 

- Program for felles seminar for styre og ledergruppen 12. februar. Møtet blir på Grefsenkollen 

restaurant. VI begynner med lunsj klokken 12 og avslutter med middag. Instituttleder 

orienterte om foreløpig program.  


