
Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Onsdag 26. oktober klokken 13.15-14:30 
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Pål Ulleberg, 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 11. oktober. Protokollen ble godkjent. 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden godkjent. Det ble meldt inn en sak under eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 31: Orienteringssaker fra instituttleder 

- PSI har fått et kutt i basistildelingen for 2017. Dette innebærer at det må kuttes i noen av de 

planlagte aktivitetene for neste år. Instituttets ledere jobber for tiden med å forberede dette.  

- Etter at strategien for PSI er vedtatt, skal det utarbeides handlingsplaner for utdannings- og 

forskningsvirksomheten. Dette vil utdanningsleder og forskningsleder jobbe med i tiden 

fremover.  

- SV-fakultetet jobber for tiden med å utarbeide nye retningslinjer for opprykk til professor.  

- SV-fakultetets likestillingsmidler ble for 2017 satt av til rekruttering av kvinnelige professor 

II. Ingen av disse stillingene går til PSI, og det ble heller ikke satt av midler til å arrangere en 

ny guttedag på PSI. Det blir derfor ingen guttedag i 2017.  

- SV-fakultetet kommer i 2017 til å lyse ut såkalte «Eilert Sundt professorships», som er II-

stillinger som skal besettes av sterke forskere fra utlandet.  

O-SAK 32: Orienteringssaker fra utdanningsleder 

- PSI jobber fortsatt med å få avklart situasjonen rundt praksisplasser for våre 

profesjonsstudenter i OUS. Torsdag 27. oktober blir det møte med representanter fra Helse 

Sørøst om dette.  

 

Vedtakssaker 

V-SAK 58: Strategi for PSI for perioden 2017-2019 
Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget til strategi for Psykologisk institutt for perioden 2017-
2019 med de endringsforslagene som kom frem i møtet.  
 
V-SAK 59: Møteplan våren 2017 
Vedtak: Instituttstyret har våren 2017 møter på følgende tidspunkter: Tirsdag 24. januar 

klokken 12-15, tirsdag 28. februar klokken 12-15, tirsdag 21. mars klokken 12-15, onsdag 26. 

april klokken 12-15, tirsdag 30. mai klokken 12-15, tirsdag 20. juni klokken 12-15. 

V-SAK 60: Kunngjøring av postdoktor i utviklingspsykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en postdoktorstilling i 

utviklingspsykologi og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten.  

 



Saker til behandling i lukket møte: 

 
V-SAK 61: Tilsetting av stipendiat i klinisk psykologi 
Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Magnus Nordmo som stipendiat i 

klinisk psykologi. Tilsettingen gjelder for en periode på tre år. Hvis Nordmo takker nei til 

stillingen går tilbudet videre innstilte nr. to osv.  

V-SAK 62: Tilsetting av stipendiat i kognitiv nevropsykologi 

Vedtak: Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Maja Dyhre Foldal som stipendiat i 

kognitiv nevropsykologi. Tilsettingen gjelder for en periode på tre år. Hvis Foldal takker nei 

til stillingen går tilbudet tilbake til instituttet for videre behandling. 

 

Eventuelt 

Studentrepresentant Aili Røtterud Løchen ønsket å ta opp følgende spørsmål:  

- Kan det lages et elektronisk bookingsystem for seminarrom som også studenter har 

tilgang til? 

- Kan kontorene til de ansatte på PSI brukes mer effektivt, slik at det blir bedre plass til 

studentenes aktiviteter? 

- Hva kan gjøres med utfordringen rundt dårlig lydisolering i de nye lokalene i 

Forskningsveien 3b? 

Administrasjonen følger opp.  


