
 

Protokoll fra styremøte ved Psykologisk Institutt  
Tirsdag 18. februar klokken 12.15-15:00 på rom N0202, bak klubben, i Harald 
Schjelderups hus 
 
Til stede: Bjørn Lau, Vibeke Moe, Espen Røysamb, Nikolai Olavi Czajkowski, Hanne 
Oddli, Erik Nakkerud, Torgrim Mikal Langleite, Christian Andres Palacios Haugestad, 
Sebastian Istad Scheie 
Fra administrasjonen: Joakim Dyrnes (sekretær) 

 
Forfall: Andreas Larsen 
 
Godkjenning av protokoll fra møtet 21. januar 2020.  

 Godkjent i forkant av møtet. 
 
Godkjenning av dagsorden.  

 Godkjent i møtet 
 

Saker til behandling i åpent møte: 

 

Orienteringssaker 

O-SAK 3: Orienteringer fra instituttleder 

 Instituttleder orienterer om UiO sin strategi og tildelingsbrev fra KD 

 Det skal settes ned et klimautvalg. Nikolai Olavi Czajkowski skal lede arbeidet. 

 

O-SAK 4: Regnskapsrapport  

Regnskap 2019 er avsluttet og Psykologisk institutt overfører 64,8 mill. kr i akkumulert resultat fra 

2019 til 2020. Det akkumulerte resultatet fordeler seg på følgende kategorier: 

 33,5 mill. kr er udisponerte prosjektmidler fra eksterne finansiører 

 31,9 mill. kr er udisponerte midler øremerket verdensledende miljøer og UiO:Livsvitenskap-

prosjekter 

 PSIs ordinære basisvirksomhet overfører et akkumulert underskudd på 0,6 mill. kr 

Vedtatt budsjett 2020 tok høyde for et akkumulert underskudd på 5,0 mill. kr. Dette betyr økt 

handlingsrom for psykologisk institutt i 2020. 

 

Vedtakssaker 

V-SAK 11: Kunngjøring av stilling som forsker, tilknyttet HUP og Tuning in to Kids 

 

Vedtak:  

Instituttstyret vedtar å lyse ut en 40-60% stilling som forsker (1108) for en periode på ett år ved 



Fagavdeling for Helse-, utviklings- og personlighetspsykologi, tilknyttet «Tuning in to Kids»-

prosjektet, og godkjenner den vedlagte kunngjøringsteksten. Stillingen forutsetter ekstern 

finansiering. 

Saker til behandling i lukket møte: 

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

V-SAK 12: Endret periode postdok LCBC 

Vedtak: 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt utvider Liisa Raud sin stilling som postdoktor (SKO 1352) ved 

Senter for Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC) for en periode på ett år. Tilsettingsperioden 

vil da være 10.02.2020 – 09.02.2024. Til stillingen vil det da legges 25% undervisningsplikt. Det siste 

året vil være basis-finansiert.  

V-SAK 13: Forlengelse phd MAKS 

Vedtak:  

Styret ved Psykologisk institutt forlenger Beverly Boos sin tilsetting som stipendiat ved PSI 

frem til 10. juli 2020. 

 

V-SAK 14:  Forlengelse postdok klinisk fagavdeling 

Vedtak: 

Styret ved Psykologisk institutt godkjenner forlengelse av Line Indrevoll Stänicke sin 

postdoktorstilling (SKO 1352) med 2 ½ måned forutsatt at permisjonen ikke reduserer fremdriften 

med mer enn et halvt år i postdoktorprosjektet. 

V-SAK 15: Forlenget tilsetting førsteamanuensis II 

Vedtak: 

Styret ved Psykologisk institutt forlenger Jan Stubberud sin stilling som førsteamanuensis II 

(20 %) for perioden 15.03.2020 – 31.03.2020.  Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering. 

V-SAK 16: Innstilling postdok LCBC 

Vedtak: 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt finner ikke at noen av søkerne kan innstilles til den utlyste 

stillingen. 

V-SAK 17: Tilsetting universitetslektor 50% MAKS 

Vedtak: 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Christoph Schaefer i stilling som 
universitetslektor 50% (SKO 1009) ved Fagavdeling for Metode, arbeids-, kultur- og 
sosialpsykologi (MAKS). Tilsetting gjelder for en periode på 5 måneder.  
Dersom Schaefer takker nei til stillingen, går tilbudet til neste rangerte kandidat osv. 
 



Merknad: 

Hanne Oddli er biveileder for Bettina Nielsen som er søker til stillingen. Bettina er ikke 

innstilt til stillingen. Oddli anser seg ikke som inhabil. 

V-SAK 18: Tilsetting førsteamanuensis personlighet HUP 
Vedtak: 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Kristin Gustavson i stilling som 
førsteamanuensis (1011) i personlighetspsykologi ved Fagavdeling for Helse-, utviklings- og 
personlighetspsykologi (HUP). Dersom Gustavson takker nei til stillingen, går tilbudet til 
neste rangerte kandidat osv. 
 
Merknad: 
Espen Røysamb har vært veileder for både Kristin Gustavson og Line Gjerde, men anser seg 
ikke som inhabil. Nikolai Olavi Czajkowski har publisert med Kristin Gustavson og Line 
Gjerde, men anser seg ikke som inhabil. 
 
V-SAK 19: Tilsetting Phd  

Vedtak: 

Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Rune Bøen i stilling som stipendiat ved Fagavdeling 

for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, finansiert av Stiftelsen Dam. Dersom Bøen takker nei, går 

tilbudet videre til innstilte nr. 2, osv. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 eller fire år. Tilsettingen 

forutsetter ekstern finansiering. 

Merknad: 

Christian Andres Palacios Haugestad anser seg selv som inhabil da han kjenner de innstilte 

svært godt. 

V-SAK 20: Tilsetting Phd LCBC 
Vedtak: 
Instituttstyret ved Psykologisk institutt tilsetter Elettra Capogna i stilling som stipendiat ved Senter 
for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, finansiert av NFR. Dersom nr. 1 takker nei, vil tilbudet gå 
videre til nr. 2. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 til 4 år. Tilsettingen forutsetter ekstern 
finasiering. 
 

V-SAK 21: Tilsetting Phd utvikling HUP (utsettes) 
Se saksdokumenter på styrets nettsted 
Forslag til vedtak: 
 

V-SAK 22: Tilsetting professor II HUP (trukket) 
Se saksdokumenter på styrets nettsted 
Forslag til vedtak: 
 

 

Eventuelt 


