
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 6. desember klokken 13.15-15:30  
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Pål Ulleberg (ikke V-sakene), Tine Jensen, Evalill 
Karevold, Johanna Blomster, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Sebastian Scheie og Aili Røtterud 
Løchen. 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref) 
 
 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 26. oktober. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn en sak under 
eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 33: Orienteringssaker fra instituttleder 

- Vellykket forskningskonferanse/julebord på PSI 1-2. desember.  

- Professor Anders Fjell har blitt tildelt ERC Consolidator grant 

- Nytt styremedlem i fakultetsstyret fra PSI: Samira Aminihajibashi 

- Nytt styremedlem fra midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttstyret fra 2017: Felix Anker 

Klein. Kristina Miljeteig er vararepresentant.  

- PSI er i dialog med Norment om videre samarbeid når Norment nå søker om en ny 

femårsperiode som SFF.  

O-SAK 34: Orienteringssaker fra utdanningsleder 

- Den eksterne evalueringsrapporten av bachelor/master/årsenhet er klar og tilgjengelig på 

våre nettsider: http://www.sv.uio.no/psi/studier/om/studiekvalitet. Rapporten om 

profesjonsprogrammet er ventet i slutten av januar.  

- PSI mangler fortsatt forpraksisplasser for vårsemesteret 2017. Det blir et møte med OUS og 

Helse Sørøst om denne saken torsdag 8. desember.  

- Utdanningsvirksomheten ved PSI blir tema på personalseminaret ved PSI våren 2017.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 63: Budsjett for Psykologisk institutt 2017 og langtidsbudsjett 2018-2021 

Vedtak:  

Forslag til endring fra Evalill Karevold:  

Det flyttes 600 000 kroner av forskningsmidler fra avdelingene til den sentrale 

forskningsmiddelpotten.  

Forslaget falt med 1 (Karevold) mot 7 stemmer (Kraft, Waaktaar, Jensen, Blomster, Bekkedal, 
Scheie og Løchen). 
 

http://www.sv.uio.no/psi/studier/om/studiekvalitet


Forslag til endring fra Johanna Blomster:  
 
Det flyttes 250 000 kroner fra potten som er satt av til intern 
forskningskonferanse/juleselskap til driftsmidler for stipendiater og postdoktorer.  
 
Forslaget falt med 1 (Blomster) mot 7 stemmer (Kraft, Waaktaar, Jensen, Karevold, Bekkedal, 
Scheie og Løchen). 
 

Styret vedtar budsjett 2017 og tar langtidsprognosen til etterretning 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret ønsket å tilføye at det for senere budsjettprosesser er 

ønskelig å behandle budsjettet i flere møter – ett møte hvor budsjettforslaget presenteres for 

styret og ett hvor det vedtas.  

 

V-SAK 64: Kunngjøring av postdoktor/forsker tilknyttet Norment 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en postdoktorstilling/ 

forsker (SKO1109) i kognitiv nevrovitenskap tilknyttet det eksternt finansiert “Genetic and 

phenotypic architecture of the ontogenetic determinants of severe mental illness” og 

godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. Stillingen har en varighet på 3 år og er 

eksternt finansiert.  

V-SAK 65: Kunngjøring av forsker tilknyttet LCBC 
Vedtak: Instituttstyret vedtar å lyse en midlertidig stilling som forsker (SKO1109) tilknyttet 

LCBC, med en varighet på 3 år. Stillingen er eksternt finansiert. Instituttstyret godkjenner 

den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 

Saker til behandling i lukket møte: 

 
V-SAK 66: Forlengelse av stilling som vitenskapelig assistent (40 % stilling)  
Vedtak: Martine Skumlien forlenges i sin 40 % stilling som vitenskapelig assistent ved 

Psykologisk institutt for perioden 1.1.2017 til 30.6.2017. 

 

 

Eventuelt 

- Aili Røtterud Løchen ønsket å orientere om at studentrepresentanter hadde et 

vellykket møte med ledelsen på PSI i uke 49.  

- Aili Røtterud Løchen ønsket å orientere om at studentrepresentanter planlegger 

arrangementer for 2017 som studenter og ansatte ved PSI kan jobbe sammen om.  


