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Sofia Bunke, ny ordförande, hälsar den nya styrelsen
välkommen; mötet börjar med en presentationsrunda.
Stefan Persson, suppleant TA-representant, ges närvaro- och
yttranderätt
§ 1. Justeringsperson
§ 2. Dagordning

Till justeringsperson utses Fredrik Björklund.
Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 7 c) Fyllnadsval
och § 11 Simon Graner: Utvecklingsplan för FK, BVP och
Master, justeringar.

§ 3. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4. Institutionsstyrelsens roll och
sammanhang

Sofia Bunke går igenom styrelsens roll och arbete, perspektiv,
uppdrag och ansvar. Detta i förhållande universitetet och
fakulteten , och till delegationsordningen.
Kommitteer och arbetsgrupper ska bland annat ses som
stödfunktioner till institutionsstyrelsen och till institutionens
ledning, se vidare§ 9.

§ 5. Uppföljning beslut och ärenden
a) Kompetensförsörjningsplan

a) Sofia Bunke lyfter kompetensförsörjningsplanen, som bland
annat tar upp frågor som möjliga karriärvägar för docenter och
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b) Rapport om forskningens
organisation vid institutionen

befordran till professor.
Kompetensförsörjningsplanen är viktig på både kort och lång
sikt och ska definiera vilka resurser som institutionen behöver.
Ett lektorat i kognitiv psykologi är under tillsättning;
sakkunniga sökes.
Ett lektorat i pedagogisk psykologi fick endast en behörig
sökande, fakultetens lärarförslagsnämnd anser att det är för lite
och utlysningen måste göras om, med bredare formulering.
Höstterminen 2020 startade möjligheten för docenter att få en
granskning av extern sakkunnig med återkoppling kring karriär
och fortsatt utveckling. Sju docenter har hittills hört av sig.
Kontakt har tagits med två externa granskare: professor Ata
Ghaderi, Karolinska institutet, och professor Maria Larsson,
Stockholms universitet.
Varje docent kommer att granskas av och få utlåtande från
båda de externa granskarna.
Endast sakkunniga, docenten själv samt Sofia Bunke och
Martin Wolgast kommer att ha tillgång till inlämnat material
och utlåtanden.
Mer information kring den fortsatta processen ska skickas ut
till samtliga.
b) Sofia Bunke och Martin Wolgast lyfter frågan om
forskningens organisation, i avdelningar och nätverk. Efter
diskussioner med institutionsstyrelsen beslutas att återkomma
med ett första förslag till nästa institutionsstyrelsemöte.

§ 6. Meddelanden
a) Coronaanpassning, lägesrapport
b) Strategi- och kvalitetsplan,
utvärdering 2020 och plan inför 2021
c) Hedda Andersson professur

a) Sofia Bunke påminner om rektorsbeslutet 18/1 om fortsatta
strikta restriktioner tills vidare. Fakulteten har specificerat att
dessa striktare riktlinjer initialt gäller till och med 23/3 , men
med budskapet att planera för digital verksamhet för hela
vårterminen.
Den riskbedömning för forskningen som gjordes våren 2020
ska följas upp.
b) Martin Wolgast påminner om att institutionens Strategi- och
kvalitetsplan ska utvärderas för 2020 och uppdateras inför
2021 . Planen tas upp på mötet i mars. Inför det ska den ha
diskuterats i ledningsgrupper.
Sofia Bunke berättar att Mikael Johansson under vårterminen
2021 är institutionens representant i fakultetens forskarråd. En
uppdragsbeskrivning ska tas fram för posten som
forskningsansvarig.
c) Sofia Bunke berättar att institutionen kommer att ansöka om
medel för en ny Hedda Andersson professur. Tänkt person är
Åsa Hammar, professor i klinisk neuropsykologi, University of
Bergen, Norge.
Ansökan ska vara inskickad fredag 29/1 .

§ 7. Val

a) Valprotokoll, ledamöter i
institutionsstyrelsen 2021-2023
b) Ny valberedning

a) Bifogat denna kallelse finns valprotokollet för val av
ledamöter i institutionsstyrelsen perioden 2021-2023 .
b) Nuvarande valberednings mandatperiod löper ut 4/4 2021 ,
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c) Fyllnadsval

ny valberedning behöver därför utses.
Sofia Bunke föreslår att två ledamöter i institutionsstyrelsen
får i uppdrag att ta fram förslag och presentera det på mötet i
mars. Fredrik Björklund och Benjamin Clareus får detta
uppdrag.
c) Gisela Priebe, lärarrepresentant, har avsagt sig sitt uppdrag
då hon lämnar institutionen.
Nuvarande valberedning ska få i uppdrag att se till att
fyllnadsval hålles.
Tills ny lärarrepresentant är vald kallas suppleant.

§ 8. Mötestider ht21

Mötet efterfrågar även tider för internat, eller motsvarande, för
alla anställda i augusti och datum för jullunch. Sofia Bunke och
Martin Wolgast återkommer med datum för dessa.

§ 9. Kommitteer vid institutionen,
förslag på justeringar
a) Sammansättning
b) Uppdragsbeskrivningar

a) Sofia Bunke lyfter det beslut som finns om institutionens
kommitteer och arbetsgrupper och dess sammansättning.
En uppmaning till doktoranderna om representation har fått
god återkoppling och alla deras poster är nu besatta.
Studentrepresentanter tillsätts av samhällsvetarkåren.
Information om grupper och möjliga poster finns på hemsidan
men mer riktad insats behövs för att öka engagemanget.
Etikkommitten föreslås bestå av fyra ledamöter; en från
kandidatkursen, masterprogrammet, psykologprogrammet och
psykoterapeutprogrammet.
b) Sofia Bunke och Martin Wolgast presenterar ett
tilläggsförslag för att öka synligheten och för att redogöra för
förhållandet till institutionsstyrelsen. Varje kommitte och
arbetsgrupp ska inkomma med rapport om vad som har gjorts
och om vad som planeras, det ska ske per kalenderår.
Ordförande/sammankallande ska också utses.

§ 10. Protokoll från ledningsgrupper
och minnesanteckningar från
kommitteer

a) Ledningsgrupp FK 2020:6
Simon Graner lyfter:
- Studenters arbetsmiljö i dessa digitala tider, i förhållande till
de krav vi ställer på dem. Det är en viktig fråga, principiellt och
praktiskt, och samtidigt universitetsövergripande.
b) Ledningsgrupp PSP 2020:8
Jonas Bjärehed lyfter:
- Karl Dahlstrand, kursansvarig för kurs 4, Juridik för
psykologer, från Rättssociologiska institutionen, var inbjuden.
Intressanta diskussioner och uppslag kom fram.

§ 11. Simon Graner: Utvecklingsplan
för FK, BVP och Master, justeringar

Simon Graner berättar om den Utvecklingsplan för FK, BVP
och Master som tagits fram efter utvärderingen. Planen är
godkänd av institutionsstyrelsen, se protokoll 2020:9, § 10.
Planen ska godkännas av fakultetsstyrelsen och har därför
behandlats av deras arbetsutskott och där fått förslag på några
förändringar. Förändringarna är att framtagandet av mer
detaljerade planer inte behöver vara klara till i januari 2021
(sid. 2) och att färdigställandet kan flyttas fram till 2022.
Mötet bifaller dessa ändringar i utvecklingsplanen.
Arbetsutskottet pekar också på vikten av att utse sakkunniga.
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I övrigt inget.

§ 12. Övrigt

Vid protokollet

~~ ~VlMMJtdt
Anita Lennerstedt
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