
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 17. juni klokken 12.15-13.30 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Francisco Pons, Olav Vassend, Jon Trygve Monsen, Anne-Kari Torgalsbøen, 
Trine Kongsvold, Athanasia Monika Mowinckel, Nina Chung Mathiesen 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum 
Forfall: Karine Skaret 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 20. mai 2014. Protokollen ble godkjent 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn tre saker under eventuelt.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 10: Orientering fra instituttleder 

- Temaene som ble tatt opp på årets personalkonferanse følges opp på to fronter: 

programrådslederne vil følge opp i igangsette arbeid knyttet til undervisning i forebygging på våre 

studieprogrammer. Og en arbeidsgruppe vil jobbe videre med utviklingen av organisasjonen PSI og 

fremme forslag som blir presentert for staben 9. september.  

- Instituttlederne ved SV-fakultetet har vært i Brüssel, for blant annet å bli bedre kjent med EU-

systemet. Vi fikk oppfordringer fra NFRs representanter der om å bruke dem mer aktivt som 

døråpnere inn i EU-systemet.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 25: Tilsetting av postdoktor på eksternt finansiert forskningsprosjekt 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Håkon Grydeland i stilling som postdoktor tilknyttet det eksternt 

finansierte prosjektet "Emerge and decline of constructive memory - Life-span changes in a common 

brain network for imagination and episodic memory." Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år og 

forutsetter ekstern finansiering.  

V-SAK 26: Tilsetting av stipendiat i psykologi 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Øystein Olav Skaar i stilling som stipendiat i psykologi (3 eller 4 år). 

Hvis Skaar takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 27: Innstilling av førsteamanuensis tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

institutt at Rene Westerhausen tilsettes som førsteamanuensis i kognitiv nevrovitenskap. Hvis 

Westerhausen takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to. Hvis også han takker nei, går 

saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 28: Tilsetting i professor II-stilling tilknyttet personlighetspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å tilsette Eivind Ystrøm i en II-stilling ved Psykologisk institutt. 



Tilsettingen gjelder for 3 år, med oppstart 1.1.2015. Før tilsetting nedsettes en sakkyndig komite for å 

vurdere mulig professorkompetanse. Saken kommer opp på nytt i styret når innstillingen fra 

komiteen er klar.  

V-SAK 29: Tilsetting i førsteamanuensis II-stilling tilknyttet personlighetspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å tilsette Ragnhild Bang Nes i en II-stilling ved Psykologisk institutt. 

Tilsettingen gjelder for 3 år, med oppstart 1.1.2015. Før tilsetting nedsettes en sakkyndig komite for å 

vurdere mulig professorkompetanse. Saken kommer opp på nytt i styret når innstillingen fra 

komiteen er klar.  

V-SAK 30: Tilsetting i førsteamanuensis II-stilling tilknyttet personlighetspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å tilsette Kristin Brun Gustavson i en II-stilling ved Psykologisk institutt. 

Tilsettingen gjelder for 3 år, med oppstart 1.1.2015. Før tilsetting nedsettes en sakkyndig komite for å 

vurdere mulig professorkompetanse. Saken kommer opp på nytt i styret når innstillingen fra 

komiteen er klar.  

V-SAK 31: Forlengelse av stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet forskningsgruppen LCBC 

Vedtak: Instituttstyret forlenger Knut Øverbyes stilling som vitenskapelig assistent (100 % stilling) i 

perioden 1.7.2014 til 30.9.2014.  

V-SAK 32: Omlegging av de siste semestrene på profesjonsprogrammet i psykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt støtter programrådets ønske om at den klinikknære 

fordypningen innlemmes i PSYC6300 – Praktikum og at foreslåtte emneportefølje på valgfrie kliniske 

emner tilbys fra og med våren 2015.  

 

Eventuelt 

- Sak fra Anne-Kari Torgalsbøen: det er ønskelig at styret får en oversikt over antallet 

ansettelser i denne styreperioden, samt fordeling på fagområde til første styremøte i 

høstsemesteret.  

- Sak fra Anne-Kari Torgalsbøen: det er ønskelig at styret får en oversikt over antallet 

uteksaminerte masterstudenter i perioden 2006-2014.  

- Sak fra Nina Chung Mathiesen: ledelsen ved instituttet ble oppfordret til å finne alternative 

løsninger for masterstudenter etter at det ble klart at sommerstipendet fra NFR kun er for 

profesjonsstudenter.  

 

 


