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Till justeringsperson utses Asa Arvidsson. 

Dagordningen faststlills med foljande tillagg: § 5 b) Byggplaner 
Campus Paradis; § 9) Vad gor man nlir det hander nagot? och § 
I 0) Energi. 

Foregaende protokoll lliggs med godkannande till handlingarna. 

a) Sofia Bunke och Martin Wolgast informerar om pagaende 
anpassningar till de nya reglerna. Storst konsekvenser blir det 
for timanstlilld personal. I samarbete med fakulteten och 
Socialhogskolan ser man over hur det kan hanteras. 

b) De nya rutinerna for timavstlimning i Retendo lir ute i 
ledningsgrupperna for information. 

Teknisk support kommer att finnas och utvlirdering lir 
inplanerad. 

c) Psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet 
genomgar utbildningsvlirdering. Sakkunnigas utlatande kom 
fore sommaren, med synpunkter och ideer. Jonas Bjlirehed och 
Jens Knutsson, studierektorer, sammanstaller atglirdsplaner. 
Atglirdsplanerna ska godklinnas av institutionsstyrelsen innan 
de skickas till fakulteten. 

Sakkunnigutlatande och atglirdsplaner publiceras sedan pa 
fakultetens hemsida. 
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~ '---- -Sofia Bunke 

Uppfoljning om tva ar. 

Den atgardsplan som ar gjord for fristaende kurser, 
beteendevetenskapliga programmet och internationella 
mastersprogrammet ska inom kort foljas upp. 
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a) Sofia Bunke meddelar att fakulteten nu staller skarpare krav 
pa att larares overtid, den sa kallade lararloneskulden, maste ga 
ner och att institutionen har till och med 2025 pa sig for detta. 

Dialog pagar med medarbetare med overtid . 

b) Sofia Bunke meddelar att bygg- och renoveringsstart for Hus 
Moch Hus O planeras till 2025. Evakuering planeras till 2024. 

Sofia Bunke har fattat foljande prefektbeslut om examinator for 
kurs : 
- PSY A95 : Johan Bertlett. 
- PSYE20: Ingela Steij Stalbrand. 
- PSUN2 I: Catharina Strid. 

Fortydligande: 
PSPB22 : Ines Bramao. 
PSPV15 och PSPV26: Elinor Schad. 

Motet for fortsatta diskussioner kring ekonomiska 
prioriteringar. Det kommer att kravas kostnadsbesparingar 
redan in for budget 2023 . 

Styrelsens uppdrag ar att se till vad som ar bast for hela 
institutionen. 

Inga protokoll eller minnesanteckningar har inkommit. 

Vad gor man nar det hander nagot? Det £inns en kris- och 
katastrofplan som behaver uppdateras och medvetandegoras 
hos alla anstallda. 

Med okande energikostnader bor institutionen se over vad som 
kan goras. Fragan lamnas till prefekt Sofia Bunke och 
husintendent Mattias Kvist. 

I ovrigt inget. 

Justeras: 

Asa Arvidsson 


