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Mikael Johansson, forskningsansvarig, ges narvaro- och 
yttranderatt § 9. 

Tove Lundberg, ny lararrepresentant, halsas valkommen. 

Till justeringsperson utses Tove Lundberg. 

Dagordningen faststalls enligt utskick. 

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna. 

Inget att rapportera. 

a) Sofia Bunke informerar om det pagaende arbetet pa 
universitetsniva med att ta fram en ny forskningsstrategi; en del 
av den Strategiska planen 2017-2026. Forskningsstrategin ska 
definiera olika prioriterings- och karnomraden och tydliggora 
forskningen. 

b) Sofia Bunke meddelar att styrelsens halvdag 25/8 ska agnas 
at diskussioner om ekonomiska prioriteringar infor beslut om 
budget 2023. Detta utifran verksamhetens behov och onskade 
satsningar. Underlag till diskussionerna skickas ut i forvag. 



§ 6. Motestider vt23 

§ 7. Forslag till ekonomibeslut 
a) Tillampning av trappan (avrakning 
av forsknings- och 
kompetensutvecklingstid) 
b) Ersattning av utlagg for 
utbildningsterapin 
(Psykologprogrammet) 

§ 8. Sverker Sikstrom: 
Kursplaneforslag for 
forskarutbildningskurs; AI in 
Psychology 

§ 9. Forslag till beslut om 
handlingsplan for 
professorstillsattning 
I. Elinor Schad: inkomna fragor 

Motestiderna faststalls enligt forslaget. 

a) Sofia Bunke redogor for tidigare diskussioner och for 
forslaget till beslut om tillampning; se bilaga denna kallelse. 

Nagra fortydliganden: 
- Tillampas fran beslutsdatum. 
- Galler for nya medel efter beslutsdatum. 
- Det finns ingen miniminiva. 

Omrostning; IO rostberattigade ledamoter. 
Antal roster for forsl aget: I 0. 

Forslaget ar antaget. 

b) Sofia Bunke redogor for tidigare diskussioner och for 
forslaget att hoja ersattningen for utbildningsterapi till 
studenterna pa psykologprogrammet till 600 kr. 
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Det ska galla for terapier gjorda fran och med 29/8 2022, inte 
retroaktivt. Det ska galla for alla studenter. 

Antalet ganger individualterapi skars ner fran 30 ganger till 
20, vilket kraver en kursplaneandring och beslut fattas av 
ledningsgruppen for psykologprogrammet. 

Overgangen ger en kostnad pa cirka 250 000 kr som 
institutionen star for, det kravs alltsa inte nagon omprioritering 
for psykologprogrammet. 

Omrostning; IO rostberattigade ledamoter. 
Antal roster for forslaget: I 0. 

Forslaget ar antaget. 

Kursplaneforslaget diskuteras, ett antal punkter behaver 
fortydligas och/eller justeras sa som formalia, antagningskrav 
och formuleringar. 

Motet staller sig positivt till forslaget men skickar det i retur 
for atgarder. Beslut kan fattas pa kommande mote. 

Sofia Bunke aterkopplar till Sverker Sikstrom. 

Sofia Bunke och Mikael Johansson presenterar forslaget 
handlingsplan for professorstillsattning; se bilaga denna 
kallelse. 

I handlingsplanen finns rutiner for befordringsprocessen. 
Detar prefekt i samrad med institutionens forskningsrad som 

beslutar om att starta en befordransprocess, alltid i forhallande 
till verksamhetens behov. 

Nuvarande behov ar: 
- En professor i arbets- och organisationspsykologi . 
- En professor i utvecklingspsykologi. 
- Atgarder mot radande konsobalans. 

Efter diskussion beslutas att bordlagga fragan till motet i juni. 
Da maste beslut tas for att komma vidare med 
tillsattningsprocesser, sarskilt med tanke pa hur tang tid det tar 
med rekrytering. 

Inkomna fragor fran Elinor Schad. Fraga 1 ar besvarad . Fraga 2 
galler de personer som bedomts som professorskompetenta 
sedan tidigare. Svaret ar att radande riktlinjer forandras over tid 



§ 10. Arvoderade 
studentrepresentantposter 

§ 11. Martin Backstrom: Rapport om 
statistik- och metodstod 

§ 12. Protokoll fran ledningsgrupper 
och minnesanteckningar fran 
kommitteer 

§ 13. Ovrigt 

Yid protokollet 

~~lMeMW 
Anita Lennerstedt 
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och i samband med strukturella forandringar kan enskilda 
medarbetare komma i klam . Vikten av att tydligt kommunicera 
ut vad som galler understryks och att det nu ar radande policy 
for tillsattning av professorer som galler. 

Erik Lundin lyfter problemet med rekrytering till 
studerandeposter. Kan arvode gora uppdragen mer attraktiva? 
Kan arvodet ses som ersattning for forlorad studietid? 

Styrelsen understryker vikten av studentrepresentation och att 
det ar centralt att kontinuerligt pavisa nyttan av 
studentinflytande och vad vi behover det till. 

Sofia Bunke undersoker laget pa fakulteten och aterkommer. 

Martin Backstrom har i uppdrag av institutionen att vara 
stodfunktion, uppdraget ar pa 20%. Rapporten delges for 
kannedom. 

Ett positivt gensvar till de aktiviteter som genomforts. 
Tydligare information till alla anstallda om vilka grupper som 
finns och vilka amnen och fragor som ar pa gang kan inkludera 
annu fler medarbetare over tid . 

Papekas ocksa att detta galler statistik och kvantitativ metod. 

a) BVP 2022:2 
Simon Graner lyfter: 
- Karriarprojektet som Anna Hjalmers Mattsson driver. 

b) FK2022:2 
Simon Graner lyfter: 
- Kursutvarderingar 

c) PPT 2022:2 
Jens Knutsson lyfter: 
- En mindre kursplaneandring, omfordelning av hogskolepoang. 

Beslut om mindre kursplaneandringar ar delegerat till 
respektive ledningsgrupp. 

d) PSP 2022:3 och 2022:4 
An ita Lennerstedt lyfter: 
- Diskussioner om kommande kursplaneandringar. 
- Kursutvarderingar. 

e) Forskarkollegium 220407 
Sofia Bunke och Ase Innes-Ker lyfter: 
- Forskningsstruktur pa institutionen . 
- Rapportering av handledningstimmar for doktorander. 

I ovrigt inget. 

Justeras: 

____, 
Sofia Bunke Tove Lundberg 


