
LUNDS 
UNIVERSITET 

lnstitutionen for Psykologi 

I nstitutionsstyrelsen 

lnstitutionsstyrelsens protokoll 

Niirvarande 
Ordforande 
Sekreterare 

Ledamoter 

Narvaro- och yttranderatt 

§ 1 Justeringsperson 

§ 2 Dagordning 

§ 3 Foregaende protokoll 

§ 4 Uppfoljning beslut och arenden 

§ 5 Meddelanden 
a) Uppdatering om fakultetens 
byggplaner 
b) Fyllnadsval 

PROTOKOLL 2019:7 

2019-10-15 

Robert Holmberg 
Anita Lennerstedt 

Maja Bengtsson Straht studentrepresentant 
Mart in Backstrom lararrepresentant 
Anna Hjalmers Mattsson TA-representant 
Eva Hoff lararrepresentant 
Ase Innes-Ker lararrepresentant 
Jens Knutsson lararrepresentant 
Erik Lundin studentrepresentant 
Rebecka Persson doktorandrepresentant 
Gisela Priebe lararrepresentant, from § 4 

Jonas Bjarehed studierektor 
Sofia Bunke bitradande prefekt 
Henrik Levinsson studierektor 
Camilla Rapp ekonom, §§ 1-6 
Catharina Strid studierektor 

Dnr STYR 2019/164 7 

Camilla Rapp ges niirvaro- och yttranderatt for§§ 1-6 

T i II j usteringsperson utses Erik Lundin 

Dagordningen faststiills enligt utskick. 

§ 8 c) Sofia Bunke fortydligar att institutionen behaver 
overviiga att starta detta arbete. 

Darefter laggs foregaende protokoll med godkiinnande till 
handlingarna. 

Gisela Priebe an lander till motet kl 15 .20 

Robert Holmberg har inget att rapportera. 

a) Robert Holmberg redogor for laget. En 
verksamhetsbeskrivning iir sammanstalld av fakulteten och 
skickad till arkitekten. Ett forslag med mer specificerade 
ritningar ska presenteras i januari - februari och sedan skickas 
pa remiss. Darefter ska det ansokas om detaljplaneiindring hos 
kommunen. 



§ 6 Infor budget 2020 
a) Nulage och prognos 
b) Planering vgll och vg21 for vt20 

§ 7 Protokoll fran ledningsgrupper och 
minnesanteckningar fran kommitteer 

Onskemal fran institutionen ar bland annat att 
terapimottagningen bara ska behova flytta en gang. 

b) Fyllnadsval maste ske da Ase Innes-Ker, nybliven 
studierektor for forskarutb ildningen, avgar som 
lararrepresentant. 

Robert Holmberg ska ge valberedningen i uppgift att halla 
fyllnadsval under hosten . 
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Nulaget ar att tertialbokslut ar gjort i september och att vgl I , 
grundutbildning, gar med mycket litet minus och att vg2 I , 
forskning, gar med mycket plus. Den sa kallade 
lararloneskulden ar inte bokford, besked om ersattning for 
betalande studenter kommer inte forran i december och 
definitiva ramar for 2020 inte ar satta. 

Planerade satsningar for 2020, se bilagan, diskuteras. 
Fragan om tillsattning av tjanster, professurer och 

befordringsmojligheter diskuteras i forhallande till ekonomin . 
Tillsattning styrs av verksamhetens behov och hur 
finansieringen ser ut. Oklara besked om karriarvagar kan 
inverka negativt vid rekrytering. 

Fakulteten arbetar med en policy om befordringsprofessorer. 
lnstitutionen behover forha lla sig till vad de kommer fram till. 

Enbart utlysning av tjanster och att oppna for befordran till 
professor garanterar inte okat antal kvinnor pa dessa typer av 
tjanster. 

lnstitutionens ekonomi kommer att tas upp pa ett oppet hus 
14/1 I, pa nasta institutionsstyrelsemote 19/11 och presenteras 
pa personaldagen 20/11 . Beslut om budget tas pa motet i 
december. 

Camilla Rapp lamnar motet kl 14.25 . 

a) Ledningsgrupp BVP 2019:4 
Anna Hjalmers Mattsson lyfter: 
- Arbetet med ny utbildningsplan fortskrider. 
- Projektet karriarvagledning pa fakultetsniva. Beslut fattas av 
fakultetsstyrelsen i november. 

b) Ledningsgrupp FK 2019:4 
Henrik Levinsson lyfter: 
- Arbetet med kvalitetssakring. Utvardering kommer att ske 
under vt20 . 
- Overgang till Canvas. For den larare som gor det sjalv utgar 
klocktimmar. 

c) Ledningsgrupp Master 2019:4 
Ase lnnes-Ker lyfter: 
- Protokollen skrivs pa engelska och oversatts till svenska vid 
behov. 
- Sokandestatistik presenterades. 
- Mer tydlighet onskas i processen att tillsatta ny ansvarig, efter 
att Ase Innes-Ker avgar. Robert Holmberg, Sofia Bunke och 
Henrik Levinsson besoker ledn ingsgruppen . 



§ 8 Ovrigt 

Yid protokollet 
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- lngela Petersson gar i deltidspension fran 1/ 1 -20. Tillsattning 
av ersattare ar pa gang. 

d) Ledningsgrupp PSP 2019:6 
Jonas Bjarehed lyfter: 
- Diskussion kring ledningsgruppens arbetsformer; ny 
studierektor och nagra nya ledamoter. 
- Ekonomi . Tva forslag ska inforas: fokusgrupper om stress pa 
term in I som leds av aldre studenter och skapandet av ett 
testotek. 

e) Forskarkollegium 190926 
Robert Holmberg lyfter: 
- Syftet med forskarkollegiet ar att skapa bra forutsattningar for 
forskningen . 
- RQ20. 
- Forskarinternat ht20. 
- Det uppdrag prefekten fatt av institutionsstyrelsen att utreda 
mojligheten att kalla en kv innlig professor. 

Fragan leder till diskussion kring befordran till professor och 
overhuvud karriarvagar, el ler bristen pa, for lektorer och 
docenter. 
- Nasta mote ar 15/ 11 och ar da for alla som handleder 
doktorander. 

I ovrigt inget. 

~ [tfA;U1 /31Mfmj-
Anita Lennerstedt 

Justeras: 

Robert Holmberg Erik Lundin 


