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Dnr STYR 202 l /2140 

Stefan Persson, suppleant TA-representant, ges narvaro- och 
yttranderatt. 

Till justeringsperson utses Elinor Schad. 

Dagordningen faststalls enligt utskick. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingama. 

a) Sofia Bunke berattar att Jenny Egidius och Robert Holmberg 
kommer till personaldagen 17/11 och presenterar projektet. 

Detar snart <lags for en remissrunda gallande forsta steget. 
Institutionen behaver utse en egen arbetsgrupp for att hantera 

bevakning av arendet och for flytt och renovering; den ska 
tillsattas nu under hasten. Sofia Bunke foreslar att 
lokalkommitten anviinds som grund for arbetsgruppen. Motet 
bifaller detta. 

Psykoterapimottagningen har redan en egen arbetsgrupp just 
for <less sarskilda behov. 



§ 5. Meddelanden 
a) Coronaanpassning, Iagesrapport 

§ 6. Risk- och konsekvensanalys vid 
atergang till campus, forslag till 
beslut 

§ 7. Avsattning av timmar ior 
kursutveckling, forslag till beslut 

§ 8. Rekryteringsplan 

§ 9. Doktoranders medelstilldelning, 
iorslag till beslut 
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a) Sofia Bunke meddelar att: 
- Oktober manad ses som en omstallningsperiod till atergang 
till campuslage. 
- Forelasningssalar och grupprum atermobleras, det ar klart till 
1/11. 
- Moten kommer i hogre grad att fran 1/11 hallas pa campus, 
eventuellt med samtidig zoomlosning. 
- Ny information till studenterna ska formedlas; bland annat om 
vad som galler fran 1 / 11. 

Sofia Bunke presenterar forslaget till risk- och 
konsekvensanalys, se bilaga till kallelsen. 

Nagra punkter som diskuteras: 
- Vikten av att ha zoomalternativ under en overgangsperiod. 
- Flexibla losningar for obligatoriska moment i undervisningen. 
- Lokal for att ha zoom for de som delar arbetsrum. 

Sofia Bunke poangterar att Lunds universitet ar ett 
campusuniversitet men att hostterminen ar en overgangsperiod. 

Motet bifaller forslaget. 

Sofia Bunke presenterar forslaget till beslut om tydligare 
riktlinjer for medel till kursutveckling; det galler for 2022 och 
2023 . 

Medlen per utbildningsdel utifran andel HAS. Internationella 
mastersprogrammet har redan fatt en medelstilldelning. 

Medlen fordelas av studierektorerna och ska ge tid utover 
vanlig kursutveckling. Medlen soks och ska sedan redovisas pa 
ett transparent vis. 

Motet bifaller forslaget. 

Sofia Bunke presenterar forslaget, framtaget tillsammans med 
Martin Wolgast och Mikael Johansson, forskningsansvarig. 

Rekryteringsplanen innehaller vagledande principer. Yid 
rekrytering ska hansyn tas bade till utbildning och forskning. 
Ambitionen ar att kunna handla proaktivt och inte enbart 
reaktivt. 

Ett principbeslut behaver fattas av styrelsen, heist pa motet i 
januari 2022. 

Nagra diskussionspunkter: 
- Tillsattning av professorer, befordran och stravan motjamnare 
konsfordelning. 
- Jamforelse av kostnaderna av befordrade professorer mot 
nyrekrytering. For- och nackdelar med oppen rekrytering och 
befordran. 
- Bra med oppenhet och transparens. 
- Behovet av dubbelkompetens, det viii saga bade disputerad 
och legitimerad psykolog. 

Sofia Bunke presenterar forslaget, framtaget tillsammans med 
Cristina Svensson, ekonom, och Ase Innes-Ker, studierektor for 
forskarutbildningen ; se bilaga denna kallelse. 

Forslaget galler de medel som doktorander med 
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strategidokument - en tvaarscykel? 
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fakultetsfinansierad tjanst har att rada over. Cristina Svensson 
har ocksa kontrollerat vilka regler som faktiskt galler, vad 
doktoranden kan anvanda medlen till. For doktorander med 
extern finansiering ska motsvarande summa finnas avsatt i 
projektet. 

Forslaget innebar att en sum ma pa 40 000 kr avsatts per 
doktorand, fakultetsfinansierad, och som ar antagen till 
forskarutbildningen 210101 eller senare. For doktorander 
antagna 201231 eller tidigare har samma be I opp men utan 
restriktioner. 

Hur medlen ska anvandas beslutar respektive doktorand om i 
samrad med handledare. 

Yiss oklarhet rader om vilka summor som galler. 

Motet staller sig bakom forslaget men bordlagger beslut till 
nasta mote. 

Sofia Bunke meddelar att fakulteten har gatt over till 
tvaarsperiod for sitt kvalitets- och strategidokument, att galla 
fran och med 2022. Sofia Bunke foreslar darfor att aven 
Institutionen for psykologi gar over till en tvaarsperiod. 

For manga utvecklingspunkter ar det battre med langre tid. 

Motet bi faller forslaget. 

Sofia Bunke foreslar att en social kommitte inrattas. Yid 
atergang till arbete pa campus ar behovet uppenbart, 
gemensamma och inkluderande aktiviteter behovs. 

Kommitten behaver ha ett tydligt uppdrag. 

Motet bifaller att ga vidare med forslaget. 

a) BVP 2021:4 
Simon Graner har inget sarskilt att rapportera. 
Temakurserna kommer under vt22 att ges pa heltid, under 
period 1; ht22 gors ingen andring. Darefter gors en utvardering. 

b) FK2021:4 
Simon Graner har inget sarskilt att rapportera. Man saknar 
studentrepresentation. 

c) Master 2021:4 
Simon Graner har inget sarskilt att rapportera. Fler studenter an 
vanligt har antagits ht2 l . 

d) PSP 2021:6 
Narvarande pa motet har inget sarskilt att rapportera. 

I ovrigt inget. 
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