
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 08. desember klokken 12.15-15:00 via zoom 
 
Tilstede: Bjørn Lau, Vibeke Moe, Arild Megard, Nikolai Czajkowski, Espen Røysamb, Nicholas Browitt, 
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Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (til sak V-sak 131), Joakim Dyrnes og Nina Rundgren (referent) 
 
Protokoll fra møte 10.11.2020 tidligere godkjent. 
 
Protokoll fra ekstraordinært møte 24.11 2020 sendes ut til godkjenning samtidig med protokoll fra 
dette møtet. 
 
Dagsorden godkjent. 
 
Orienteringssaker 

O-SAK 18: Orienteringer fra instituttleder 

- Instituttet har fått midler til å jobbe for bedre kjønnsbalanse i rekruttering av faste ansatte, 

BalanseHub, og prosjektet vil settes i gang tidlig neste år. 

- Instituttet planlegger digital juleavslutning i år, og vil gi alle ansatte en gave istedenfor en 

fysisk juleavslutning. 

- Instituttet har en plan for arealutnyttelse våren 2021 for å sikre nok kontorplasser, og jobber 

samtidig for en mer langsiktig løsning på kontormangelen i dialog med Eiendomsavdelingen. 

 

Vedtakssaker 

Saker til behandling i åpent møte: 

V-SAK 117: Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet RITMO Senter for 

tverrfaglige forskning på rytme, tid og bevegelse og Psykologisk institutt 

Vedtak:  

Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor (SKO1352) tilknyttet RITMO 

Senter for tverrfaglige forskning på rytme, tid og bevegelse og Psykologisk institutt. Ansettelsen vil 

gjelde for en periode på 3, eller 4 år med 25% pliktarbeid.   

 

V-SAK 120: Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO1017) tilknyttet RITMO Senter for 

tverrfaglige forskning på rytme, tid og bevegelse og Psykologisk institutt 

Vedtak:  

Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som stipendiat (SKO1017) i tilknyttet RITMO 

Senter for tverrfaglige forskning på rytme, tid og bevegelse og Psykologisk institutt og godkjenner 

den vedlagte utlysningsteksten. Ansettelsen vil gjelde for en periode på 3, eller 4 år med 25% 

pliktarbeid.   



 

V-SAK 129: Oppnevning av valgstyre for valg av midlertidig ansatte til instituttstyret (TRUKKET) 

Saken trekkes, da sittende valgstyre kan brukes også til årets valg. Styret ble orientert om plan for det 

kommende valget. 

 

V-SAK 130: Årsplan Psykologisk institutt 2021 

Vedtak:  

Styret ved Psykologisk institutt vedtar årsplan for 2021. 

 

V-SAK 131: Budsjett 2021 

Vedtak:  

Instituttstyret ved Psykologisk stiller seg bak det foreslåtte budsjettet for 2021 og tar 

langtidsbudsjettet til etterretning. 

 

V-SAK 132: Dobbel uttelling i timeregnskapet for emneansvar 

Vedtak:  

Instituttstyret ved Psykologisk institutt vedtar å gi ti timer ekstra uttelling i timeregnskapet for 

emneansvar våren 2020, høsten 2020 og våren 2021. 

 

V-SAK 138: Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Klinisk fagavdeling 

Vedtak:  

Styret ved Psykologisk institutt vedtar å lyse ut en stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet 

prosjektet «Living the Nordic Model» (UiO: Norden) – Fagavdeling for klinisk psykologi, og 

godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. Ansettelsen vil gjelde for en periode på 2 år.   

 

Saker til behandling i lukket møte: 

(disse sakene er unntatt offentlighet og kan ikke diskuteres med andre enn styrets medlemmer): 

V-SAK 133: Ansettelse av postdoktor (SKO 1352) ved Fagavdeling for Helse- Utviklings- og 

Personlighetspsykologi 

Vedtak:  

Instituttstyret ved Psykologisk institutt ansettes Karine Viana i midlertidig stilling som postdoktor 

(SKO 1352) ved Fagavdeling for helse-, utviklings- og personlighetspsykologi. Ansettelsen vil gjelde for 

en periode på 3, eventuelt 4 år med 25% pliktarbeid. 



Dersom Karine Viana takker nei til stillingen, går tilbudet til Zeynep Ertekin Dersom Zeynep Ertekin 

takker nei til stillingen, lyses stillingen ut på nytt. 

 

V-SAK 134: Ansettelse i stilling som universitetslektor (SKO 1009) ved Fagavdeling for metode- 

arbeid- kultur og samfunnspsykologi (MAKS) 

Vedtak:  

Instituttstyret ved Psykologisk institutt foreslår overfor det Det samfunnsvitenskapelige fakultet at 

Charles Samuelson ansettes i fast stilling som universitetslektor (SKO 1009) i sosialpsykologi ved 

Psykologisk institutt.  

Dersom Samuelson takker nei til stillingen går tilbudet videre til Ottesen. Dersom Ottesen takker nei 

til stillingen, går tilbudet til neste rangerte, og så videre. 

 

V-SAK 135: Ansettelse i stilling som stipendiat (SKO 1017) UiO: Norden ved Fagavdeling for 

metode- arbeid- kultur og samfunnspsykologi (MAKS) 

Vedtak: 

 Instituttstyret ved Psykologisk institutt ansetter Christian Palacios Haugestad i midlertidig stilling 

som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet UiO:Norden ved Fagavdeling for metode- arbeid- kultur og 

samfunnspsykologi (MAKS). Ansettelsen vil gjelde for en periode på 3, eventuelt 4 år med 25% 

pliktarbeid. Ansettelse forutsetter ekstern finansiering. 

Dersom Haugestad takker nei til stillingen, går tilbudet til Skauge. Dersom Skauge takker nei til 

stillingen, går tilbudet til Hyldig. 

 

V-SAK 136: Stans i ansettelse i stilling som vitenskapelig assistent ved Senter for livsløpsendringer i 

hjerne og kognisjon (LCBC) 

Vedtak:  

Instituttstyret godkjenner at prosessen med å ansette vitenskapelig assistent for en periode på to år 

tilknyttet LCBC stanses.   

 

V-SAK 137: Ansettelse i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Fagavdeling for metode- arbeid- 

kultur og samfunnspsykologi (MAKS) 

Vedtak:  

Instituttstyret ved Psykologisk institutt ansetter Marius Hafstad i midlertidig stilling som stipendiat 

(SKO 1017) ved Fagavdeling for metode- arbeid- kultur og samfunnspsykologi (MAKS). Ansettelsen vil 

gjelde for en periode på 3, eventuelt 4 år med 25% pliktarbeid. Ansettelse forutsetter ekstern 

finansiering. 



Dersom Hafstad takker nei til stillingen, går tilbudet til Kvitne. Dersom Kvitne takker nei til stillingen, 

går tilbudet til neste rangerte, og så videre. 

 

V-SAK 139: Forlengelse av stilling som forsker ved Fagavdeling for metode- arbeid- kultur og 

samfunnspsykologi (MAKS) 

Vedtak:  

Instituttstyret ved Psykologisk institutt forlenger Gernot Ernsts ansettelse i stilling som 

førsteamanuensis 20 % (SKO 1011) ved Fagavdeling for metode- arbeid- kultur og samfunnspsykologi 

(MAKS) for en periode på 2 år fra 01.12.2020 – 30.11.2022. Ansettelse forutsetter ekstern 

finansiering. 

 


