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Närvaro- och yttranderätt

Jonas Bjärehed studierektor
Simon Graner studierektor
Åse lnnes-Ker studierektor
Jens Knutsson studierektor
Stefan Persson suppleant TA-representant
Martin Wolgast biträdande prefekt fr o m § 5 a

Stefan Persson, suppleant TA-representant, ges närvaro- och
yttranderätt.
Laura Giese hälsas välkommen som ny doktorandrepresentant.
§ 1. Justeringsperson

Till justeringsperson utses Eva Hoff.

§ 2. Dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskick.

§ 3. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4. Uppföljning beslut och ärenden
a) Forskningsansvarig
b) Överklagandenämnden för
etikprövning - granskning

a) Mikael Johansson är utsedd, av prefekten, till
forskningsansvarig på tre år från och med nu, med en
omfattning på I 0%. Under 2023 ska ny tillsättningen ske med
utlysning och nominering. Detta blir också en testperiod, men
möjlighet till justering, gällande uppdragsbeskrivningen för
forskningsansvarig.
b) Sofia Bunke berättar att Överklagandenämnden har gått
vidare med sin granskning, som startade i våras, med en
stickprovskontroll; Eva Hoffs projekt "Kreativa villkor".
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Detta är en bra påminnelse om att se till att rutiner som
uppdatering av Lucris och diarieföring följs.

§ 5. Meddelanden
a) Coronaanpassning, lägesrapport
b) Risk- och konsekvensanalys vid
återgång till campus
c) Rekrytering

a) Sofia Bunke meddelar att beslut finns om planerad återgång,
med start nu och som ska vara avslutad till 1/11 . Uppmaningen
att arbeta hemifrån gäller till 28/9 .
Doktorander är, i det här fallet, att betrakta som studenter och
får därmed vistas på campus.
Sofia Bunke påpekar att för hela ht2 I ligger gjord
schemaplanering kvar. Det går bra att önska mer undervisning
på campus. Salstentor är fortsatt på distans terminen ut.
b) Sofia Bunke och Martin Wolgast ska göra en risk- och
konsekvensanalys av återgången till campus; på individ-,
grupp- och organisationsnivå. Analysen presenteras på nästa
styrelsemöte, 19/10. Synpunkter kan skickas till Sofia och
Martin.
c) Fortsatta diskussioner behövs kring rekrytering. Sofia Bunke
och Martin Wolgast tar fram utkast till handlingsplan och
återkommer. Behov finns av både kort- och långsiktighet och
arbetet behöver starta.

§ 6. Uppdrag åt valberedningen -val
av lärarrepresentant i
institutionsstyrelsen

Sofia Bunke meddelar att ny lärarrepresentant behöver utses
efter Jens Knutsson för innevarande mandatperiod, 2021-2023.
Institutionens valberedning är nyvald och består av Kristian
Almquist, Mikael Johansson, Tomas Jungert, Ingela Steij
Stålbrand och Susanna Vestberg. Sofia Bunke kommer att
sammankalla valberedningen till ett konstituerande möte och ge
dem i uppdrag att förrätta val.

§ 7. Besök av byggprojekt Campus
Paradis, kl 14:15- 15:15

Projektgruppen för Campus Paradis hälsas välkomna. Gruppen
består av Robert Holmberg, Jenny Egidius, Staffan Blom berg
och Ulla-Britt Persson.
Gruppen presenterar projektet och arbetsgång:
- Nybyggnation och renovering, för hela fakulteten och hela
kvarteret.
- Hus 0 , Hus M och nybyggnation har planerad start 2024.
- Psykoterapimottagningen föreslås evakueras till Gamla
arkeologen på Sandgatan.
- Institutionen för psykologi placeras i Hus P och Hus R.
- Vilken storlek behövs egentligen? Hur kan man optimera
användningen?
Institutionen bör redan nu tillsätta en arbetsgrupp, på delegation
från institutionsstyrelsen, för dessa frågor.
Psykoterapimottagningen har redan en egen arbetsgrupp.
Ekonomi. Hyrorna kommer att gå upp. Vid nybyggen finns
bidrag att få från universitetet.

§ 8. Protokoll från ledningsgrupper
och minnesanteckningar från
kommitteer

a) JOL, Jämställdhet och Lika Villkor, 8/6 och 24/8
Martin Wolgast lyfter:
- Lunds universitet har ny organisation för arbete med
jämställdhet och lika villkor, bland annat tydligare kopplat till
vanlig beslutsordning. Styrgrupp och nätverk finns .
- Institutionens kommitte består av Martin Wolgast, Joana
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Duarte, Caroline Flyjer, Nathaniel lotti och Una Tellhed.
Diskussioner pågår kring kommittens uppgifter/uppdrag. På
förslag till aktivitet för hela institutionen är workshops kring
bemötande, sexuella trakasserier.
- Statistik har tagits fram över handledare (huvudhandledare
och bihandledare) till doktorander och kön. Dessa siffror talar
sitt tydliga språk om sned fördelning. Processen för
handledartillsättning behöver genomlysas utifrån ett
jämstäl ldhetsperspektiv.

§ 9. Övrigt

I övrigt inget.

Vid protokollet
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