
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Onsdag 27. februar klokken 12.15-14.00 
 
Tilstede: Kjetil Sundet (leder), Anne Inger Helmen Borge, Jon Monsen (gikk ca kl 13, etter Vsak 7), 
Olav Vassend, Anne Kari Torgalsbøen, Miriam Sinkerud, Tormod Eide, Serina Fuglestad Sikveland og 
Nora Johanne Hage.  
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum og Ole Jørgen Skippervold 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 22. januar og 5. februar 2013 
Protokollene er blitt godkjente 
 
Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent med følgende endring: Vsak 9 ble trukket og utsettes til et senere møte.  

 

Orienteringssaker 

O-SAK 4: Orienteringssaker fra instituttleder 

 PSI arrangerte i midten av februar en samling for yngre forskningsledere fra de fire store 

psykologi-miøljøene i Norge på Soria Mora. Samlingen var svært vellykket. Mer informasjon 

kommer i PSI-nytt. 

 Søknadsfristen for stillingen som førsteamanuensis i klinisk barnepsykologi er gått ut, og det 

er 8 søkere til stillingen.  

 Søknadene våre til fakultetsstyrets strategiske pott er blitt innvilget.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 5: Regnskap Psykologisk Institutt 2012  

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning 

V-SAK 6: Bruk av vitenskapelige assistenter ved Psykologisk Institutt 

Vedtak: Instituttstyret gir PSIs ledelse fullmakt til å jobbe videre med å få på plass en ny ordning for 

bruk av vitenskapelige assistenter ved PSI i henhold til det fremlagte forslag.  

V-SAK 7: Disponering av midler fra Sanitetskaptein Larsens legat 

Vedtak: Midlene fra Sanitetskaptein Larsens legat brukes til utenlandsopphold for stipendiater og 

studenter i 2013 og våren 2014. Reisen skal være relevant for phd-prosjektet, masteroppgaven, 

hovedoppgaven eller studieprogrammet studenten går på. Midler tildeles etter søknad med budsjett. 

Ordningen kunngjøres via våre nettsider og e-postlister.  

V-SAK 8: Sammensetning av sakkyndige komiteer i forbindelse med tilsetting av stipendiater og 

postdoktorer 



Vedtak: I sakkyndige komiteer som skal vurdere søkere til stipendiat- og postdoktorstillinger ved 

Psykologisk Institutt skal minst ett medlem representere en annen forskningsgruppe enn 

prosjektleders. 

V-SAK 10: Oppretting av emne i sexologi 
Vedtak: Instituttstyret gir sin tilslutning til at det opprettes et nytt emne i sexologi.  
 

Diskusjonssaker 

D-SAK 1: Søknader om ekstern finansiering ved Psykologisk Institutt – hvem kan søke? 

Instituttledelsen ønsket å høre styrets mening om hvilke retningslinjer Psykologisk Institutt skal ha i 

forhold til midlertidig ansattes mulighet til å søke om videre ekstern finansiering, herunder forslag 

om at det skal foreligge skriftlig bekreftelse fra en forskergruppe ledet av en fast ansatt som 

forplikter seg til å huse prosjektet. Saken settes opp på et senere styremøte med forslag til vedtak 

D-SAK 2: Habilitet i styret ved Psykologisk institutt 

Instituttledelsen ønsket å minne styrets medlemmer på hvilke habilitetsregler som gjelder for 

styrearbeid og styremedlemmenes ansvar for å påse at man tar sitt ansvar som styremedlem i 

henhold til disse reglene.  

D-SAK 3: Veien videre etter styre/ledergruppeseminaret 12. februar 

Saken ble utsatt til et senere møte, og det vil da bli lagt frem et forslag til videre arbeid fra 

instituttledelsen.  

 


