
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 20. juni klokken 12.15-15:00  
 
Tilstede: Pål Kraft, Trine Waaktaar, Evalill Bølstad Karevold, Felix Anker Klein, Bjørnar Hjulstad, Aili 
Røtterud Løchen, Tine Jensen, Erik Stänicke og Rikard Rekdal 
Fra administrasjonen: Birgitte Bøgh-Olsen (ref), Tor Endestad (på deler av D-sak 2), Ole Andre 
Solbakken (på deler av D-sak 2)  
 
 
 
 
Godkjenning av dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Det ble bestemt at vedtakssakene behandles før 
D-sak 2. Det ble ikke meldt inn noen saker til eventuelt.  
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 23: Orienteringer fra instituttleder 

Ingen orienteringer. 

O-SAK 24: Orienteringer fra utdanningsleder 

Utdanningsleder orienterte om fremdriften i arbeidet med revisjonen av studieprogrammene. 

Programrådet har bestemt å ha et ekstra programrådsmøte 21. juni.  

 

Diskusjonssaker 

D-SAK 2: Lovisenberg-samarbeidet, oppfølging etter instituttstyremøte 14. juni 

Styret fortsatte diskusjonen fra møtet 14. juni innenfor følgende områder: 1) Forpraksis, 2) 

Forskningsinfrastruktur, 3) Praktikum og 4) Videre prosess 

Styret ønsker å diskutere saken videre på møtet 15. august. Til dette møtet ønsker styret utredning 

innen følgende områder: kostnader og konsekvenser av å opprette en egen klinikkfløy i Harald 

Schjelderups hus. I tillegg ønsker styret å diskutere hva den faglige profilen skal være på den institutt-

virksomheten som foregår i Harald Schjelderups hus. Dette blir tema for heldagsmøtet i august.  

Styret ble orientert om at fagforeningene ved UiO er koblet inn i denne saken, via de ordinære 

kanalene for medbestemmelse, og via representasjon for sine medlemmer. Instituttets verneombud 

er også koblet inn. 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 43: Møtedatoer instituttstyret høsten 2017 
Vedtak: Instituttstyret bestemte følgende møtetidspunkter for høsten 2017: 15. august klokken 12-



15, 19. september klokken 12-15, 17. oktober klokken 12-15, 13. november klokken 12-15, 12. 
desember klokken 12-15. I tillegg ble det bestemt å avholde et heldagsmøte for styret i slutten av 
august. Styrets sekretariat finner en dato som passer.  
 

Saker til behandling i lukket møte: 

Vedtakssaker:  

V-SAK 44: Tilsetting i vikariat som universitetslektor ved Psykologisk institutt 

Vedtak: Psykologisk institutt vedtar at Line Joranger tilsettes i vikariat som førsteamanuensis i kultur 

og samfunnspsykologi (50 % stilling). Tilsettingen gjelder for en periode på 11 måneder (1. august til 

30. juni). Hvis Joranger takker nei til stillingen går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

V-SAK 45: Tilsetting i vikariat som universitetslektor ved Psykologisk institutt 

Vedtak: Psykologisk institutt foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at Madeleine 

Chapman tilsettes i vikariat som førsteamanuensis i kultur og samfunnspsykologi (100 % stilling). 

Tilsettingen gjelder for en periode på 11 måneder (1. august til 30. juni). Hvis Chapman takker nei til 

stillingen går saken tilbake til instituttet for videre behandling.  

 

  


