
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 28. oktober klokken 12.15-14:15 
 
Tilstede: Kjetil Sundet, Anne Inger Helmen Borge, Olav Vassend, Jon Trygve Monsen, Anne-Kari 
Torgalsbøen, Trine Kongsvold, Athanasia Monika Mowinckel, Karine Skaret.  
Forfall: Nina Chung Mathiesen 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Nisma Mælum 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 14. oktober 2014. Protokollen ble godkjent. 
 
Godkjenning av dagsorden. Det ble meldt inn en sak under eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 18: Orienteringer fra instituttleder 

- Nora Sveaas ble i forrige uke valgt som Nordens representant i FNs underkomité for forebygging av 

tortur. 

- PSI har fått vite hva budsjettrammene til instituttet blir for neste år. Instituttets basisbevilgning vil 

bli 9 prosent høyere i 2015 enn i 2014.  

- Fakultetet har mottatt brev fra Eiendomsavdelingen der det skisseres et forslag til løsning på 

arealutfordringen ved PSI. Fakultetsledelsen ved SV og MEDFAK må gi tilbakemelding til 

Eiendomsavdelingen innen 15. november på om løsningen er akseptabel.  

O-SAK 19: Videre prosess, valgt eller tilsatt ledelse 

Det blir allmøte om denne saken 18. november. I forkant vil det legges ut bakgrunnsmateriale 

tilgjengelig for alle ansatte. Styret behandler saken på styremøtet 8. desember. 

O-SAK 20: Status for årsplan 2014 

Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 56: Reoppnevning av programrådene ved Psykologisk institutt 
Vedtak: Programrådene ved Psykologisk institutt har for perioden 1. juli 2014 - 31. desember 2015 
følgende sammensetning:  
 
Programrådet for BA / MA:  
Bente Træen (leder)  
Thomas Hoff (Arbeids- og organisasjonspsykologi)  
Rolf Reber (Helse-, personlighets- og sosialpsykologi)  



Ole Jacob Madsen (Kultur- og samfunnspsykologi)  
Knut Inge Fostervold (Metode)  
Nils Inge Landrø (Kognitiv nevrovitenskap)  
Evalill Bølstad Karevold (Utviklingspsykologi)  
Seniorkonsulent Trine Kongsvold er sekretær for rådet  
 
Programrådet for profesjon  
Espen Røysamb (leder)  
Rolf Reber (Helse-, personlighets- og sosialpsykologi)  
Knut Inge Fostervold (Metode)  
Nils Inge Landrø (Kognitiv nevrovitenskap)  
Evalill Bølstad Karevold (Utviklingspsykologi)  
Ole Jacob Madsen (Kultur- og samfunnspsykologi) 
Kirsten Benum (Klinisk psykologi)  
Unni Tanum Johns (Praksis)  
Seniorkonsulentene Bjørnar Hjulstad/Caroline Hals er sekretær for rådet 
 
I tillegg består programrådene til enhver tid av to studentrepresentanter. Disse velges av studentene 
selv for ett år av gangen. Representantene meldes inn til rådets sekretær.  
Det skal oppnevnes en vararepresentant for medlemmene i rådet. Instituttleder får fullmakt til å 
oppnevne disse.  
 

V-SAK 58: Prinsipper for fordeling og kunngjøring av stipendiatstillinger for 2015 
Vedtak: Prinsipper for strategisk bruk av ledige PhD-stillinger ble diskutert. Revidert utkast legges 
frem på kommende styremøte. Styret vedtar å snarest lyse ut fire PhD-stillinger i henhold til den 
planen styret ble forelagt på møtet, og gir instituttleder mandat til å ferdigstille utlysningstekst i 
samarbeid med lederne av aktuelle forskningsgrupper.  
 

V-SAK 61: Prinsipper for fordeling og kunngjøring av postdoktorstillinger for 2015 
Vedtak: Prinsipper for strategisk bruk av ledige postdoktor-stillinger ble diskutert. Revidert utkast 
legges frem på kommende styremøte. Styret vedtar å snarest lyse ut to postdoktorstillinger i henhold 
til den planen styret ble forelagt, og gir instituttleder mandat til å ferdigstille utlysningstekst i 
samarbeid med lederne av aktuelle forskningsgrupper.  
 

V-SAK 63: Kunngjøring av postdoktorstilling tilknyttet eksternt finansiert prosjekt 

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

prosjektet Nye biomarkører for tidlig oppdagelse av Alzheimer's sykdom og godkjenner den vedlagte 

kunngjøringsteksten.  

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 2: Fordeling av faste stillinger i 2015 

Styret ble orientert om instituttleders planer, men utsetter selve behandlingen av saken til neste 

styremøte.  



D-SAK 3: Kriterier for tildeling av interne forskningsmidler for 2015 

Styret ble orientert om instituttledelsen føringer for tildeling av forskningsmidler for 2015 og kom 

med noen innspill til utlysningsteksten. Interne forskningsmidler vil lyses ut i november med 

søknadsfrist tidlig i desember.  

 

Saker til behandling i lukket møte:  

Vedtakssaker:  

V-SAK 59: Tilsetting av postdoktor (1-2 stillinger) ved Psykologisk institutt 

Vedtak: Instituttstyret går inn for at det skal tilsettes to postdoktorer og tilsetter Håkon Grydeland og 

Dan-Mikael Ellingsen i stilling som postdoktor (3 eller 4 år, med 25 % undervisning i 4-årig tilsetting). 

Hvis en eller begge av de to takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte.  

V-SAK 60: Tilsetting av postdoktor tilknyttet LCBC og eksternt finansiert prosjekt 

Vedtak: Instituttstyret tilsetter Chun Meng i stilling som postdoktor tilknyttet det eksternt finansierte 

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

Brain Aging and Neurodegeneration». Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år og forutsetter 

ekstern finansiering. Hvis Meng takker nei til stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte.  

V-SAK 62: Innstilling av søker til førsteamanuensisstilling i kognitiv psykologi/kognitiv nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt anbefaler overfor Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet at Rene Huster tilsettes som førsteamanuensis i kognitiv psykologi/kognitiv nevropsykologi. 

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

tilbake til instituttet for videre behandling.  

 

Eventuelt 

Athanasia Mowinckel ønsker at instituttstyret skal gjøre en egenevaluering av sitt arbeid i 

inneværende styreperiode. Styrets sekretær vil følge opp saken.  

 

 


