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Ines Bramao lärarrepresentant t o m § 7 c 
Alexandra Carlström Schad studentrepresentant 
Eva Hoff lärarrepresentant 
Tove Lundberg lärarrepresentant 
Emiline Mery studentrepresentant 
Elinor Schad lärarrepresentant 

Jonas Bjärehed studierektor t o m § 7 
Simon Graner studierektor 
Jens Knutsson studierektor 
Martin Wolgast biträdande prefekt tom § 7 b 

Åse Innes-Ker studierektor 

Till justeringsperson utses Fredrik Björklund. 

Dagordningen fastställs med följande tillägg: § Se) Svenska 
kraftnät; § 11) Arkivering av forskningsdata; § 12) 
Studentrepresentanterna. 

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

a) Åse Innes-Ker, Laura Giese och Sofia Bunke arbetar på ett 
förslag och återkommer till nästa styrelsemöte. 

a) Fakulteten har bedömt det som värdefullt att, i samband med 
renoveringar och nybyggen, ta fram gemensamma riktlinjer vid 
fördelning av arbetsplatser. Fakulteten kommer att bli mer 
trångbodd och fler kommer att behöva dela arbetsrum; 
nyttjandegraden av arbetsrum måste öka; verksamhetens behov 
ska alltid styra. 

Sofia Bunke har deltagit i framtagandet av riktlinjerna och det 
är förankrat i institutionens lokalkommitte. 

b) Sofia Bunke redogör för den utredning som gjorts på 



§ 6. Budget 

§ 7. Förslag kursplaner: 
a) Svåra barndomsupplevelser -
utvecklingspsykologiskt perspektiv 
på konsekvenser, insatser och 
traumamedvetet bemötande, 7,5 
högskolepoäng 
b) Psykologi: Temakurs, 15 
högskolepoäng. AI and Psychology 
c) Kursplan för HR mastern 
Avancerad arbets- och 
organisationspsykologi (gamla 
psyP36) övergångsåren 2023 - 2024 

§ 8. PSYN45, återkoppling 
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fakultetsnivå av Christer Eldh angående gemensamma tjänster 
och administration kring fakultetens hus i kvarteret Paradiset. 
Förslag presenteras på samordning av flera funktioner; 
lokalbokning, passersystem, teknik i lärosalar, med mera. Det 
föreslås också att skapa ett husråd, lett av en ansvarig person. 

c) Sofia Bunke berättar att Svenska kraftnät har meddelat 
universitetet att effektbrist kan uppstå i vinter; elförsörjningen 
kan alltså svikta eller frånkopplas. 

Lars Kindberg har, tillsammans med Mattias Kvist, gjort en 
sammanställning över institutionens sårbara punkter; inskickad 
till fakulteten. 

Fakulteten gör en planering för hela området. 

a) Sofia Bunke presenterar förslaget till budget för 2023 samt 
långtidsprognos för 2024-2025. 

Några särskilda punkter: 
- Samma utbildningsuppdrag i HAS, helårsstudieplatser. 
- Ersättningen för den kompletterande utbildningen varierar 
men är nedåtgående; antalet studenter har minskats. 
- Personalkostnader är svårberäknade. 
- Omkonteringar diskuteras men kommer inte att göras 2023. 
Översyn ska göras inför kommande år. 
- På forskningssidan avslutas flera större projekt. 
- Myndighetskapitalet har minskat, bland annat på grund av 
strategiska satsningar. 
- Översyn av timanställda och köpta utbildningstjänster ska 
göras. 

Styrelsen ställer sig enhäll igt bakom lagt förslag till budget för 
2023 . 

Simon Graner presenterar förslagen, vilka alla tre har passerat 
ledningsgruppen för fristående kurser. 

a) Kursen är en uppdragsutbildning och bekostas av sökta 
medel för livslångt lärande. Sabina Gusic blir kursansvarig 
lärare. 

Mötet beslutar att fastställa kursplanen med redaktionella 
ändringar. 

b) Sverker Sikström är kursansvarig lärare. 
Mötet diskuterar målformuleringar samt kursens titel, vilka 

bör justeras. 
Mötet beslutar att fastställa kursplanen med redaktionella 

ändringar. 

c) Denna kurs ska endast ges under en övergångs period. 
Beroende på omorganiseringar av institutionens internationella 
masterprogram och HR-programmet på Sociologiska 
institutionen och på det samarbete som finns dem emellan, så 
behövs denna kursplan. 

Mötet beslutar att fastställa kursplanen . 

Förslaget till kursplan behandlades på styrelsemöte 2022:7, se § 
8. Petri Kajonius svar finns i bilagan till denna punkt. 



§ 9. Examinatorer vt23 

§ 10. Protokoll från ledningsgrupper 
och minnesanteckningar från 
kommitteer 
a) PSP 2022:8 

§ 11. Arkivering av forskningsdata 

§ 12. Studentrepresentanter 

§ 13. Övrigt 

Vid protokollet 

Anita Lennerstedt 

Sofia Bunke 

~l.___ 

-----

och examination behöver ses över samt att lärarlaget bör 
involveras. 
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Kursen ska ges ht23 men söks inte via antagning.se, tid finns 
alltså att justera. Förslaget skickas i retur till Simon Graner. 

Sofia Bunke påpekar att några ledamöter också är föreslagna 
som examinatorer. Beslut för några kurser tas därför separat av 
övriga ledamöter. Detta gäller: 
Fredrik Björklund för PSYD22. 
Ines Bramao för PSPB 12, PSPB22 och PSYD53 . 
Eva Hoffför PSYD62 
Elinor Schad för PSPB21 och den kompletterande utbildningen. 

För samtliga övriga kurser beslutas enligt lagt förslag. 

a) PSP 2022:8 
Jonas Bjärehed har meddelat att det inte finns något särskilt att 
lyfta. 

Elinor Schad lyfter problem med bemanning på vissa kurser. 

Tove Lundberg lyfter frågan om arkivering av forskningsdata, 
tydlighet kring diarieföring, regler och stödsystem. 

Alexandra Carlström Schad och Emiline Mery framför 
önskemål om bättre och trevligare studiemiljöer i källaren i Hus 
P, till exempel bättre stolar och inte så kala lokaler. Sofia 
Bunke ska lyfta frågan med Akademiska Hus. 

Problem under statistiktenta på psykologprogrammets termin I 
ska framföras till studierektor Jonas Bjärehed. 

I övrigt inget. 

Justeras: 

Fredrik Björklund 


