
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 20. mai klokken 12.15-13:45 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Anne Inger Helmen Borge, Olav Vassend, Jon Trygve Monsen, Anne-Kari 
Torgalsbøen, Trine Kongsvold, Athanasia Monika Mowinckel, Nina Chung Mathiesen 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum, Erik Handelsby (Osak 9) og Fredrik 
Emil Olsbu (Osak 9) 
Forfall: Karine Skaret 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 8. og 9. april 2014. Protokollene ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn en sak under eventuelt.  
 

Orienteringssaker 

O-SAK 8: Orientering fra instituttleder 

- Fakultetsledelsen var i møte med fakultetsledelsene på Det medisinske fakultet og Det 

samfunnsvitenskapelige fakultetet fredag 16. mai. To saker sto på agendaen: felles fremstøt overfor 

UiO-ledelsen for å få mer arealer til de to fakultetene og felles fremstøt overfor UiO-ledelsen i 

arbeidet med å opprettholde en viss kjønnsbalanse på profesjonsstudiene i psykologi og medisin. Det 

ble bestemt at de to fakultetene skal samarbeide videre om begge saker.  

- Kristine Walhovd og Anders Fjell har kommet videre til runde 2 med sin EU-søknad til første 

utlysning innenfor Horizon2020.  

O-SAK 9: Regnskapsrapport 1. tertial 

Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 19: Tilsetting av stipendiat i arbeids- og organisasjonspsykologi 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Alexander Garnås som stipendiat i psykologi (4 år med 25 % 

undervisning). Hvis Garnås takker nei til stillingen, går saken tilbake til instituttet for ny behandling. 

V-SAK 20: Tilsetting av stipendiater tilknyttet prosjekt dobbelkompetanse 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Marie Knutsen og Susie Fu i stillinger som 

dobbelkompetansestipendiater tilknyttet Psykologisk institutt og Vestre Viken HF. Hvis noen av disse 

takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte osv. Hvis også innstilte nummer fire skulle 

takke nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 21: Tilsetting av stipendiat i kognitiv utviklingspsykologi, tilknyttet EKUP og forskningsgruppen 
for kognitiv nevrovitenskap 
Vedtak: Instituttstyret tilsetter Cecilie Sol Skaftnes som stipendiat i kognitiv utviklingspsykologi (3 

eller 4 år). Hvis Skaftnes takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte. Hvis også hun 

takker nei, går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  



V-SAK 22: Tilsetting av stipendiat i klinisk psykologi 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Ida Stange Bernhardt som stipendiat i psykologi (3 eller 4 år med 25 % 

undervisning). Hvis Bernhardt takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte osv.  

V-SAK 23: Tilsetting av førsteamanuensis (vikar) i midlertidig stilling 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Kari Slinning i vikariat som førsteamanuensis (1 år) i 

utviklingspsykologi fra 1. august 2014. Hvis Slinning takker nei til stillingen, går saken tilbake til 

instituttet for videre behandling.  

V-SAK 24: Kunngjøring av stipendiatstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse ut en stipendiatstilling tilknyttet det eksternt finansierte 

prosjektet «Polygenetics of attention and effort: Uncovering brain circuit pathologies in 

schizophrenia» og godkjenner den justerte kunngjøringsteksten.  

Eventuelt 

- Det blir et ekstra styremøte 25. juni klokken 12.15-13 


