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Stefan Persson, suppleant TA-representant, ges närvaro- och
yttranderätt. Cristina Svensson, ekonom, ges närvaro- och
yttranderätt § 6.

§ 1. Justeringsperson

Till justeringsperson utses Åsa Arvidsson.

§ 2. Dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskick.

§ 3. Föregående protokoll

Fredrik Björklund påpekar att ändringar i ISP-systemet inte
låter sig göra, ändringarna finns i lathunden; att checklistan
ingår i handboken. Uppdateringen av handboken är klar och
publicerad på hemsidan.
Föregående protokoll läggs därefter med godkännande till
handlingarna.

§ 4. Uppföljning beslut och ärenden
a) Rumspolicy, justerad

a) Sofia Bunke informerar om att rumspolicyn är uppdaterad
och inkluderar nu även adjungerade.
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b) Bedda Andersson professor, Åsa
Hammar

Sofia Bunke ska, tillsammans med Lars Kindberg och
Hannah Sten, ta fram information om vilka typer av
anställningar som innebär tillgång till institutionsdator.
b) Institutionen har fått medel för en Hedda Anderssonprofessur. Professor Åsa Hammar kommer att vara här på 20%
på 28 månader, 1/9 2021 - 31/12 2023. Hammar är professor i
klinisk neuropsykologi i Bergen, Norge.
En grupp bestående Sean Perrin, Susanna Vestberg och
Mikael Johansson tar initiativ till förslag på mottagande och
involvering från institutionens sida.

§ 5. Meddelanden
a) Coronaanpassning, lägesrapport
b) Visiting scholar läsåret 2021/2022,
professor Philippe Goldin
c) Utlysning och vikariat
d) Halvdag för styrelsen 24/8, kl 13.1516, fokus rekrytering

a) Sofia Bunke meddelar att nytt rektorsbeslut är på väg, för
tillfället gäller det beslut som fattades 18/3 2021.
Samhällsvetenskapliga fakulteten har beslutat att för
undervisning ht2 l ska samma förutsättningar gälla som inför
ht20, det vill säga att huvuddelen av undervisningen sker
digitalt. All examination ska ske digitalt.
För tillfället finns några få dispenser för undervisning på
campus, det gäller framför allt psykoterapimottagningen och
administration av tester.
b) Sofia Bunke meddelar att professor Philippe Goldin kommer
att vara visiting professor under läsåret 2021/2022. Goldin har
ett huvudsakligt forskningsspår inom neuropsykologi och
psykoterapi.
c) Sofia Bunke informerar om de utlysningar och vikariat som
är på gång:
- Lektorat i kognition, väntar på utlåtande från sakkunniga.
- Lektorat i pedagogisk psykologi, sista ansökningsdag är i
slutet av maj.
- Två lektorsvikariat på heltid behövs för läsåret 2021/2022; ett
i arbets- och organisationspsykologi och ett i
utvecklingspsykologi.
Fler rekryteringar behöver komma i gång.
d) Halvdagen för styrelsen i augusti ska ha fokus rekryteringar,
för översikt av behov och strategisk planering; gällande både
undervisning, uppdragsutbildning och forskning.
Sofia Bunke och Martin Wolgast sammanställer underlag och
skickar ut inför mötet.

§ 6. Kort ekonomisk genomgång

Cristina Svensson ger en kort ekonomisk genomgång av
tidplaner, budgetarbete, bokslut och uppföljning. Detta som en
förberedelse och uppdatering inför diskussioner i höst och
beslut om budget för 2022, vilket fattas i december.
I maj görs tertialbokslut och prognos för resten av året. I
september görs bokslut för tvåtredjedel av året samt justeringar.
I december görs bokslut.
Institutionens myndighetskapital är för högt. Lunds universitet
har beslutat att det får vara högst 7% av totalkostnaden, idag
ligger institutionen på cirka 10%.
Anledningar är större inkomster, till exempel för
kompletteringsutbildningen, lägre personalkostnader, bland
annat beroende på rekryteringsläget, samt att pandemin har satt

3

stopp för vissa planer.
Sofia Bunke meddelar att fakulteten håller på att ta fram
förhållningsregler för hantering av den så kallade
lärarlöneskulden.
Kommande renoveringar och nybyggnation ger ökade
kostnader.
En femårsprognos planeras där doktorandtjänster, post-doctjänster, projekt med mera ska tas med .
§ 7. Förslag till organisation för

uppdragsutbildning

Martin Wolgast presenterar förslaget till organisation av
uppdragsutbildningar; se bilaga denna kallelse. Viktiga punkter:
- Behov av ledningsgrupp.
- Lärarbemanning; samarbete med studierektorerna.
- Koordinator utses av prefekt för en period om tre år.
-Ekonomi .
- Administration.
Diskussion kring syfte och nytta med uppdragsutbildningarna
behövs och ska tas upp på ett möte i höst.
Mötet ställer sig bakom förslaget.

§ 8. Risk- och konsekvensanalys
forskning

Sofia Bunke presenterar den risk- och konsekvensanalys som
gjordes i april, uppföljning till den analys som gjordes för ett år
sedan.
Punkter som framkomm it:
- Arbetsmiljö i hemmet.
- Rekrytering av forskningsdeltagare .
- Ekonomi för projekt.
- Möjligheten till förlängn ing av doktorandtid och osäkerheten
kring detta.

§ 9. Protokoll från ledningsgrupper
och minnesanteckningar från
kommitteer

a) Ledningsgrupp BVP 2021:2
Simon Graner och Åsa Arvidsson lyfter:
- Canvassidorna. Studenter upplever att de ser alltför olika ut.
Mötet diskuterar behovet av gemensamma riktlinjer för att få
viss struktur och översiktlighet.

c) Ledningsgrupp PSP 2021:3
Jonas Bjärehed har inget särskilt att rapportera.
I övrigt inget.

§ 8. Övrigt

Vid protokollet

Anita Lennerstedt
Justeras:
u

c--~ ~ " - Sofia Bunke

Åsa Arvidsson

