
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 18. februar klokken 12.15-13.30 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Stephen von Tetzchner, Olav Vassend, Jon Trygve Monsen, Anne-Kari 
Torgalsbøen, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Karine Skaret, Nina Chung Mathiesen 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Erik Handelsby (O-sak 4), Nisma Mælum 
Forfall: Athanasia Monika Mowinckel 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 21. januar 2014. Protokollen ble godkjent.  
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn to saker under eventuelt.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 3: Diverse orienteringssaker fra instituttleder 

- Det er nedsatt en arealkomite med representanter fra studenter og ulike ansattgrupper, samt 

instituttets verneombud. Komiteen skal nedfelle noen prinsipper for utnyttelse av arealet ved PSI i en 

situasjon hvor det begynner å bli trangt ved instituttet. Komiteen har hatt to møter så langt.  

- I årsplanen for PSI står det at vi skal jobbe med å lage et tydeligere organisasjonskart. Ledelsen 

planlegger å innhente ekstern hjelp for å sette i gang dette arbeidet.  

- I begynnelsen av mars drar PSIs ledelse til Oxford for å ferdigstille og signere samarbeidsavtalen 

med Oxford Mindfulness Centre.  

- Tema for personalkonferansen 2014 er knyttet til regjeringens storsatsning på kommunepsykologi 

og forebygging. Begrunnelser og tilbakemeldinger til studenter blir også et tema.  

- Det nærmer seg søknadsfrist for mange stillinger ved instituttet.  

O-SAK 4: Regnskap 2013 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 5: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling i «community/critical psychology» 

Vedtak: Instituttstyret anbefaler overfor det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en 

førsteamanuensisstilling i kultur og samfunnspsykologi i henhold til vedlagte kunngjøringstekst og de 

endringsforslag som kom frem på møtet. Styret vedtok et noe bredere fokus for utlysningen enn det 

som sto i forslaget.  

V-SAK 6: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet det ekstern finansierte prosjektet «Emergence 

and decline of constructive memory – Life-span changes in a common brain network for imagination 

and episodic memory» 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor (3 år) tilknyttet det EU-finansierte 

prosjektet Emergence and decline of constructive memory – Life-span changes in a common brain 

network for imagination and episodic memory  i henhold til vedlagte kunngjøringstekst. 



V-SAK 7: Kunngjøring av stipendiatstilling i psykologi 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stipendiatstilling i psykologi (3 eller 4 år) tilknyttet 

forskningsgruppen for kognitiv nevrovitenskap og Enheten for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP). 

V-SAK 8: Kunngjøring av stipendiatstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt/EKUP 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stipendiatstilling i psykologi (3 eller 4 år) tilknyttet EKUP i 

henhold til det vedlagte forslaget. Stillingen forutsetter ekstern finansiering. 

V-SAK 9: Kunngjøring av 1-2 postdoktorstillinger i psykologi 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut 1-2 postdoktorstillinger i psykologi (3 eller 4 år) i henhold til 

den vedlagte kunngjøringsteksten.  

V-SAK 10: Tilsetting av professor II uten forutgående kunngjøring 

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

tilsette Tore Stiles i stilling som professor II ved Psykologisk institutt uten forutgående kunngjøring. 

Tilsettingen gjelder for tre år med mulighet for forlengelse til fem år.  

 

Eventuelt 

- Meldt inn av Anne-Kari Torgalsbøen: Torgalsbøen mener luftkvaliteten i instituttets 

auditorier og seminarrom ikke er god nok og ønsker at dette blir ordnet opp i. Administrativ 

leder vil ta dette opp med Eiendomsavdelingen på nytt.  

- Meldt inn av Nina Chung Mathiesen: studentene på master ønsker å fremme en sak om at de 

ønsker mer tilbakemeldinger i løpet av studiet. Instituttleder ba studentene om å fremme 

saken via programrådet, som skal vurdere det faglige innholdet i saken. Hvis saken får 

ressursmessige konsekvenser, kommer saken opp på et styremøte. Instituttleder orienterte 

også om at dette temaet for tiden diskuteres på instituttet og at det blant annet blir en sak 

på instituttets personalkonferanse 2-3. juni.  


