
 

Innkalling til styremøte ved Psykologisk Institutt  
Onsdag 25. juni klokken 12.15-13:30 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Francisco Pons, Olav Vassend, Stephen von Tetzchner, Anne-Kari Torgalsbøen, 
Trine Kongsvold, Athanasia Monika Mowinckel, Nina Chung Mathiesen 
Fra administrasjonen: Jørund Støre Bergrem (ref), Nisma Mælum 
Forfall: Karine Skaret 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 17. juni 2014. Protokollen ble godkjent 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent.  
 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 33: Innstilling av førsteamanuensis i psykopatologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Merete Glenne Øie tilsettes som førsteamanuensis i psykopatologi. Hvis Øie takker nei, 

går tilbudet videre til innstilte nummer to. Hvis også hun takker nei, går saken tilbake til instituttet 

for videre behandling. Innstilte nummer 3 må da intervjues.  

V-SAK 34: Innstilling av førsteamanuensis i klinisk psykologi (1-2 stillinger) 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at det tilsettes to førsteamanuensiser i klinisk psykologi. Helene Amundsen Nissen-Lie og 

Margrethe Seeger Halvorsen tilsettes i stillingene. Hvis en eller begge takker nei, går saken tilbake til 

instituttet for videre behandling.  

V-SAK 35: Innstilling av førsteamanuensis i helsepsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler etter en diskusjon overfor Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet at Deborah Reas tilsettes som førsteamanuensis i helsepsykologi. 

Hvis Reas takker nei, går tilbudet videre til innstilte nummer to osv.  

V-SAK 36: Tilsetting av stipendiat i klinisk psykologi 
Vedtak: Stipendiatstillingen i klinisk psykologi knyttet til prosjektet Social cognition training in 
schizophrenia lyses ut på nytt.  
 
V-SAK 37: Forlengelse av stilling som forskningstekniker tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 
Vedtak: Styret forlenger Eva Hilland Gullesen i midlertidig tilsetting, 100 % stilling, som 
forskningstekniker SKO 1512 ved Psykologisk institutt i perioden 1.7.2014 – 31.10.2014.  
 
V-SAK 38: Møteplan høsten 2014 
Vedtak: Det blir styremøte ved PSI på følgende datoer høsten 2014: 26. august,  
30. september, 28. oktober og 9. desember 
 

V-SAK 39: Kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til eksternt finansiert prosjekt 

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



prosjektet «Inflammation, Amyloid and Atrophy in the Aging Brain: The Borders between Healthy 

Brain Aging and Neurodegeneration» og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 

V-SAK 40: Kunngjøring av postdoktorstilling knyttet til eksternt finansiert prosjekt 

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

prosjektet «The Relational Grammar of Social Life» og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 

 


