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Till justeringsperson utses Jens Knutsson. 

Dagordningen faststalls enligt utskick. 

Dnr STYR 2018/1720 

§ 5 b) Ase Innes-Ker papekar att det ar under remisstiden som 
rattighetslistan inte har varit oversatt till engelska. 

§ 5, bokstaveringen har blivit felaktig utan ska vara lopande 
fran a) till f). 

Darefter laggs foregaende protokoll med godkannande till 
handlingarna. 

Klimatsmart institution. Robert Holmberg meddelar han och 
Sofia Bunke arbetar med fragan. Utifran Lunds universitets 
policy ska en handlingsplan for institutionen tas fram. Vissa 
punkter bor behandlas av en arbetsgrupp. 

Forteckning doktorander och handledare. Robert Holmberg 
aterkommer till motet i december. 



§ 5 Protokoll fran ledningsgrupper och 
minnesanteckningar fran kommitteer 

§ 6 Meddelanden 
a) Fyllnadsval till styrelsen, 
lararrepresentant 
b) Rekrytering, lagesrapport 

§ 7 Studentr<lreningarnas ekonomi 
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Arbete pa.gar med att ta fram kurs i forskningspraktik for 
studenter. Kursen planeras till 7,5 hp och ska kunna Iopa over 
langre tid. Iden ar forankrad hos fakulteten . 

a) Ledningsgrupp FK 2018:5 
Henrik Levinsson lyfter: 
- Utvardering av temakursema ar pa gang, en arbetsgrupp ar 
tillsatt och en rapport kommer till varen. 
- Diskussion kring olika statistikprogram, Roch SPSS. Problem 
kan uppsta i handledning nar student och handledare anvander 
olika program. 

Yad anvands ute pa arbetsplatser? Vad har studenterna mest 
nytta av? Problemet finns aven pa fakultetsniva och studenterna 
efterlyser enhetl ighet. 

Martin Wolgast an lander till motet kl 13:35. 

Motet foreslar en inventering pa institutionen for att se hur start 
problemet ar. 

Henrik Levinsson lamnar motet kl 13:40. 

b) Ledningsgrupp PSP 2018:7 
Martin Wolgast lyfter: 
- Motet behandlade enbart kursutvarderingar; genomgang av 
studenters och larares synpunkter, bur kursen fungerar och aven 
i forhallande till resten av programmet. 

c) Internationaliseringskommitten 181025 
Sofia Bunke lyfter: 
- Det mesta av administrationen kring ut- och inresande 
studenter hanteras av Internationella kontoret pa fakulteten. 
Som institution behover vi fortfarande vara delaktiga. Bland 
annat behovs aktiviteter for att oka motivationen bland 
institutionens studenter att aka ivag pa utbytesstudier. 

Ase Innes-Ker deltog, tillsammans med Ingela Petersson, i en 
konferens om internationalisering. Nagra slutsatser ar att det 
kravs resurser, planering och ledningsstod. 

a) Robert Holmberg meddelar att kallelse till fyllnadsvalet ar 
utskickat. Rostningen ska ske senast 30/ 1 I och rostrakningen 
ager rum 6/ 12. 

b) Robert Holmberg meddelar om foljande rekryteringar: 
- Ett bitradande lektorat i klinisk psykologi och en tjanst som 
klinisk psykologi knutna till psykoterapimottagningen och 
forskning dar. Dessa tva tillsatts under varen 2019; bada 
tjansterna finansieras av medel fran Crafoordska stiftelsen 
- Utlysning planeras av ett lektorat i utvecklingspsykologi, ett 
lektorat i arbets- och organisationspsykologi och ett lektorat i 
kvalitativ metod. 
- En arkivarietjanst pa 3-6 manader. 

Robert Holmberg meddelar att samtliga studentforeningar har 
inkommit med ansokningar och redogorelser, se bilagor denna 



§ 8 Forslag till utokad tid for docenter 

§ 9 Ovrigt 

Yid protokollet 
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kallelse. 
2016 togs beslut om hur dessa ansokningar ska hanteras och 

om hur mycket de kan ansoka, darav olika summor for de olika 
foreningarna. 

For att sakerstalla att beviljade medel inte gar till 
alkoholhaltiga drycker ska Robert Holmberg och Sofia Bunke 
ta upp fragan vid kommande moten med studentforeningar och 
karen . 

Motet beslutar att bevilja sokta medel enligt foljande : 
BIL 12.200 kr 
LISP 7.800 kr 
LP 21 .000 kr. 

Motet tackar studentforeningarna for deras insatser! 

Linnea Eng an lander till motet kl 14:40. 

Robert Holmberg redogor for forslaget till utokad forskningstid 
till docenter. Bakgrund till forslaget ar ett battre ekonomiskt 
lage och som ett satt att stimulera forskningen . 

Okningen ar fran 20% till 30%, att galla fran och med 1/7 
2019 och under forutsattning att det gar att planera in i 
personalplanen. Stimulansmedlet ska ocksa utvarderas. 

Motet diskuterar forslaget och beslutar att bifalla forslaget med 
tillagg att det ska galla under en begransad tid pa tre ar, 2019-
2021 . En kostnadskalkyl ska presenteras pa motet i december. 

I diskussionerna tas foljande ocksa upp: 
- Den framforhallning som kravs mellan beslut och 
verkstallighet och i forhallande till nar fakulteten Iamnar besked 
om uppdrag for nasta ar. Viss osakerhet kommer alltid att 
finnas, men satsningar maste goras. 
- V gl I, utbildningssidan behover ocksa utokas, fa mer medel. 
Bland annat onskas mer tid till kursutveckling. 
- Att halla kopplingen budget och strategidokument aktuell. 
- Motet diskuterade pa vilket satt styrelsen kan fa annu battre 
insyn i institutionens ekonomi . Det nya personalplanesystemet 
kommer att ge battre forutsattningar att overblicka fordelningen 
av kostnader. 

I ovrigt inget. 

~X&l/ivt~ 
Anita Lennerstedt 

Justeras: 

Robert Holmberg 


