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§ 1 Justeringsperson

Till justeringsperson utses Jens Knutsson .

§ 2 Dagordning

Dagordningen faststalls med foljande tillagg: § 10 e)
Ledningsgrupp PPT 2019:3.

§ 3 Foregaende protokoll

Foregaende protokoll laggs med godkannande till handlingarna.

§ 4 Uppioljning beslut och arenden

Robert Holmberg har inget att rappo11era.

§ 5 Meddelanden
a) Programansvar for internationella
masterprorammet
b) Lagesrapport rekryteringar

Gisela Priebe an lander till motet kl 13.20.
a) Robert Holmberg meddelar att Roger Johansson och Elia
Psouni tar over som ansvariga efter Ase Innes-Ker. De startar
1/ 1 2020.
b) Robe11 Holmberg redogor for laget:
- Lektorat i arbets- och organisationspsykologi: tre personer ar
kallade till intervju och provforelasning; pagaende.
Faku ltetens lararforslagsnamnd har mote 16/12 och
forhoppningsvis kan beslut om tillsattning tas da.
- Lektorat i utvecklingspsykologi: tre personer ar kallade; sker i
nasta vecka.
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- Tva postdoc-tjiinster. Cirka 20 har sokt. Som sakkunniga ska
en extern och en intern anviindas.
- Utbildningskoordinator; intervjuer pagar.
- Tva projektdoktorander.
- Tva adjungerade adjunkter.
Robert Holmberg papekar vikten av studentmedverkan vid
intervj uer och provforeliisningar.
Okat antal anstiillda okar institutionens behov av arbetsplatser
och - rum.

§ 6 Studentforeningarnas ekonomi
a) BiL
b) LISP
c) LP

Robeti Holmberg meddelar att samtliga studentforeningar har
inkommit med ansokningar och redogorelser, se bilagor denna
kallelse.
2016 togs beslut om hur dessa ansokningar ska hanteras och
om hur mycket de kan ansoka, diirav olika summor for de olika
foreningarna.
Motet diskuterar om eventuella tydliga instruktioner till
foreningarna om mer samverkan .
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 viktiga insatser!

§ 7 Lokalprojekt

Robert Holmberg presentar forslaget och pekar pa tre punkter
som bara delvis kan hanteras av institutionens lokalkommitte:
- Att ha synpunkter pa det ombyggnads- och renoveringsforslag
som kommer pa remiss i borjan av ar 2020.
- Att ta fram viigledande principer for lokalutnyttjande, pa kort
och lang sikt.
- Att foresla uppdaterad lokalpolicy.
Motet diskuterar forslaget, vikten av att ha viilgrundade
asikter om kommande ombyggnadsforslag och de ekonomiska
konsekvenserna .
Robert Holmberg summerar att nagot sarskilt projekt kring
dessa fragor inte iir onskviirt utan att arbetet fortsiitter i
lokalkommitten som ska kraftsamla infor remissen. Niir mer
information finns aterkommer man till detta mote.

§ 8 Lagesrapport infor budget 2020

Ett forslag till budget presenteras och diskuteras.
Grundutbildning, vg 11 , planeras gamed visst underskott, i
overenskommelse med fa kultetsledningen.
Statsfinansierad forskning, vg21, har ett overskott som delvis
beror pa svarigheter med utdragna rekryteringsprocesser.
Forskning finansierad med externa medel , vg35 , har okat.
Institutionen narmar sig malet att forskning ska finansieras lika
mycket pa vg2 l som pa vg35 . En sammanstiillning over vilka
externa medel som finns efterlyses och kommer att presenteras .
Detta kommer ocksa att tas upp i samband med RQ20 .
Detta forslag presenteras liven pa personaldagen 20/11.
Beslut om budget tas pa niista mote 10/12.

§ 9 Forslag kursplan, Psykoterapi och

Forslaget till kursplan presenteras; Jens Knutsson har varit
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klinisk sexologi med bas i kognitiv
beteende terapi, 7,5 hp.
Uppdragsutbildning

involverad.
Kursen kommer att vara en uppdragsutbildning och kunna
inga i specialistutbildning.
Motet beslutar att faststalla kursplanen.

§ 10 Protokoll fran Iedningsgrupper
och minnesanteckningar fran
kommitteer

a) Ledningsgrupp FK 2019:5
Henrik Levinsson lyfter:
- Beslut om overgang till Jamovi pa kurserna PSYDl 1 och
PSYK 11 fran och med vt20. Ny kurslitteratur infors.
- Henrik Levinsson och Roger Johansson ska prova
grupphandledning pa kandidatkursen pa BYP.
b) Ledningsgrupp Master 2019:5
Ase Innes-Ker lyfter:
- Kursplanen for deltagande i forskningsprojekt ar snart klar for
beslut.
- " Purpose and proposal " i ansokan kan inte goras obligatoriskt.
c) Ledningsgrupp PSP 2019:7
Jonas Bjarehed lyfter:
- Man har inte bestamt nagot om vilket statistikprogram som
ska anvandas; diskussion pagar.
- Testotek ska inrattas. Olika test ska finnas tillgangliga for
studenter att trana pa.
d) Forskarkollegium 191115
Robert Holmberg lyfter:
- Presentationsrundor om vem som handleder vilka doktorander
och om pagaende projekt.
- Inga forslag att kalla professor har inkommit.
Aterkoppling till detta mote kommer.
- Forskningsinternat ht20 : 12-13/11 2020.
- Ase Innes-Ker gick igenom processen for antagning av
doktorander.
e) Ledningsgrupp PPT 2019:3
Catharina Strid lyfter:
- Uppsatsarbetet. Nytt PM ar framtaget. Plan finns for att en
student ska kunna gora det som strukturerad litteraturstudie i
stallet; kravs kursplaneandring.
- Anpassad studiegang for de studenter som behaver det, i
stallet for att de ska behova vanta till nasta kursomgang tre ar
senare. Bedom s per enskild student.

I ovrigt inget.

§ 8 Ovrigt

Yid protokollet

~ ~I/U,[{:; ~,...,_...,...__
Anita Lennerstedt
Justeras:

Robert Holmberg

