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Ledamdter

Fredrik Bjorklund lararrepresentant
Ines Bramao lararrepresentant
Laura Giese doktorandrepresentant
Eva Hoff lararrepresentant
Erik Lundin studentrepresentant
Stefan Persson TA-representant
lngela Steij Stal brand lararrepresentant fro m § 8
Elinor Schad lararrepresentant

Narvaro- och yttranderatt

Simon Graner studierektor §§ 1-7, 9
Ase Innes-Ker studierektor
Jens Knutsson studierektor
Cristina Svensson ekonom § 9

Anmalt for hinder

Jonas Bjarehed studierektor
Martin Wolgast bitradande prefekt
Cristina Svensson ges narvaro- och yttranderatt for§ 9.
Simon Graner, Stefan Persson och Laura Giese deltar via zoom .

§ 1. Justeringsperson

Till justeringsperson utses Elinor Schad .

§ 2. Dagordning

Pun kt 10 c) ska vara Master 2021 :5 och 2021 :6. Darefter
faststalls dagordningen.

§ 3. Foregaende protokoll

Simon Graner papekar att kurs PSYE 17 ar pausad, inte
nedlagd.
Foregaende protokoll laggs darefter med godkannande till
handlingarna.

§ 4. Uppfoljning beslut och arenden
a) Arbetsgrupper for Campus Paradis

a) Det finns tva arbetsgrupper pa institutionen infor kommande
evakuering, renovering och flytt.
En arbetsgrupp for psykoterapimottagningen bestaende av
Bengt Brattgard, projektledare, Eva-Lena Hansson, Lars
Kindberg, Mattias Kvist, Catharina Strid samt Jenny Egidius,
kansliet, och Ulla-Britt Persson, LU-bygg, fran fakultetens
projektgrupp.
En arbetsgrupp for institutionen i sin helhet bestaende av
Sofia Bunke, projektledare, Tomas Jungert, Lars Kindberg,
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Mattias Kvist, Anita Lennerstedt, Anette Lidstrom och Hannah
Sten. Yid behov for labblokalerna kontaktas Ines Bramao och
Mikael Johansson .
Arbetsgrupperna bestar tills vidare.
Studentinflytande gar i nulaget via Samhallsvetarkaren till
fakultetens projektgrupp.
§ 5. Meddelanden
a) Coronaanpassning, lagesrapport

a) Sofia Bunke meddelar att regeringsbeslutet om uppvisande
av vaccinationspass inte galler for statliga myndigheter, som
universitetet, daremot ska smittskyddsatgarder foljas .
Motet diskuterar studenters krav pa zoomalternativ.
Studierektorerna och prefekten far i uppdrag att ta fram
information om vad som ska galla och formedla det till bade
larare och studenter.

§ 6. Examinatorer vt22

Sofia Bunke papekar att nagra ledamoter ocksa ar foreslagna
som examinatorer. Beslut for nagra kurser tas darfor separat av
ovriga ledamoter. Detta galler:
Fredrik Bjorklund for PSYD22.
Ines Bramao for PSPB 12 och PSYD53 .
Eva Hoff for PSYD62
Elinor Schad for PSPB21.
For samtliga ovriga kurser beslutas enligt lagt forslag.
For PSUN2 l saknas uppgift om examinator.
Handledarutbildning for psykoterapeuter saknas pa listan.
Beslut om examinator for dessa tva delegeras till prefekten.

§ 7. Kursutbud vt22

Simon Graner meddelar att kurskod for kursen Halsa och
valbefinnande blir PSYE20.
Motet faststaller kursutbudet enligt lagt forslag. Information om
detta skickas till fakultetsstyrelsen .

§ 8. Tidsbestamt uppdrag som
samordnare for uppdragsutbildningar

Motet bifaller lagt forslag. Uppdraget tidsbestams till tre ar,
med en omfattning pa 25% och med start 2022.
lngela Steij Stalbrand deltar inte i beslutet.

§ 9. Budget

a) I Rapport 2022
II Ekonomiskt forskningsstod
b) Plan for framtida budgetarbete

a) Sofia Bunke och Cristina Svensson gar igenom
budgetrapporten, forslag for ar 2022.
Nagra punkter som sarskilt diskuteras:
- Myndighetskapitalet maste sankas ytterligare.
- Utbildningsuppdraget har okat nagot. Ersattningen for den
kompletterande utbildningen har minskat for innevarande ar.
- Fordelning av larares forskningstid pa grundutbildning, vgl 1,
och forskning, vg2 l .
- Den sa kallade lararloneskulden maste atgardas, arbete pagar.
Det finns utrymme for det ekonomiska forskningsstod som
foreslas .
Motet beslutar att anta lagt forslag till budget for ar 2022.
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b) Diskussioner kring ekonomi, satsningar och strategi behaver
foras under varen for att komma med i budgetforslag.

§ 10. Protokoll fran ledningsgrupper
och minnesanteckningar fran
kommitteer

a) BVP 2021:5
Simon Graner har inget sarskilt att rapportera.
b) Master 2021:5 och 2021:6
Inga fragor.

c) PSP 2021:8
Utbildningsutvardering kommer att ske under vt22, delvis i
samarbete med psykoterapeutprogrammet.
d) Forskarkollegium 211125
Ase Innes-Ker lyfter:
- Doktorandantagningen .
- Kommande di skussioner om lampligt forum for olika
forskningsrelaterade fragor .
I ovrigt inget.

§ 12. Ovrigt

Yid protokollet

Au:l_ C(tlibl ~
Anita Lennerstedt

Justeras:

Sofia Bunke

Elinor Schad

