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§ 1 Justeringsperson

Till justeringsperson utses Maja Bengtsson Straht.

§ 2 Dagordning

Dagordningen fastställs enligt utskick.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4 Uppföljning beslut och ärenden
a) Kursplanegruppen ny
sammansättning
b) Byggplaner

a) Robert Holmberg berättar att kursplanegruppen har delvis ny
sammansättning: Elinor Schad, lärarrepresentant, Ingela Steij
Stålbrand, koordinator för uppdragsutbildningar, och Eva-Lena
Hansson, utbildningsadministratör. Studierektorerna Jonas
Bjärehed och Henrik Levinsson kvarstår och posten
studentrepresentant är vakant.
b) Robert Holm berg meddelar att projekt 1, bestående av
nybyggnationen och förslag för Hus M och Hus O ska
presenteras 11 /2, därefter följer remissrunda. Det presenteras
för institutionen 14/2.
Hus P och Hus R kommer senare i projekt 2.

2

§ 5 Meddelanden
a) Val av prefekt och biträdande
prefekt
b) Plan för kompetensförsörjning
c) Detaljnivå i budgetarbetet

a) Robert Holmberg informerar om att val av prefekt och
biträdande prefekt för perioden 2021-2023 ska ske under året;
det ska helst vara klart före sommaruppehållet.
Val av ny styrelse, samma period, sker under hösten.
Valberedningen kommer att vara komplett snart, fyllnadsval
pågår och beräknas vara klart i vecka 6. Robert Holmberg
kommer därefter att sammankalla valberedningen och sätta i
gång arbetet. Valberedningen består av Kristian Almquist,
Tomas Jungert, Geoffrey Patching, Eva Torkelson samt vakant
post.
Mötet diskuterar valet och valproceduren och ger sedan Robert
Holmberg i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på
formulerat uppdrag till valberedningen.
b) En plan för kompetensförsörjning behövs bland annat inför
rekryteringar och långtidsplanering. Delrapport ska tas upp på
styrelsemöte.
c) Robert Holmberg meddelar att bokslut för 2019 kommer att
presenteras på nästa möte. Då kommer också ett förslag på
detaljnivåer och tidplan.

§ 6 Datum möten ht20

Notera att bilagan innehåller datum för hela år 2020.

§ 7 Justering av kriterier för
bedömning av uppsatser i psykologi

Kriterier för bedömning av uppsatser har justerats framför allt
med tillägg kring kvalitativ metod . Mötet diskuterar kriterierna.
Påpekas att endast kursplanen är det styrande dokumentet.
Kriterierna fungerar bland annat som ett bra pedagogiskt
hjälpmedel.
Styrelsen anser att detta är en bra utveckling av kriterierna.
Utvärdering behöver göras.

§ 8 Doktoranders forskningsmiljö

Rebecka Persson presenterar rapporten från doktoranderna.
Bakgrunden är förda diskussioner i doktorandgruppen samt att
antalet aktiva doktorander ökar.
Man är nöjd med den undervisning man efterhand får göra
och det stöd man får då.
Läskurser är man mindre nöjd med, till exempel känns inte de
fakultetsgemensamma kurserna som anpassade för ämnet
psykologi .
Utbildningen till forskare upplevs som väldigt individuellt
och mycket beroende på handledare och dennas nätverk och
kontaktytor. Därmed säkras inte att doktoranden möter andra
forskningsmiljöer, både inom och utanför institutionen . De
olika avdelningarna är också olika aktiva.
Robert Holm berg meddelar att skrivelsen tas upp på
forskarkollegiets möte 6/2 för fortsatta diskussioner.
Jens Knutsson lämnar mötet kl 15.15.

§ 9. WINS Aktivt arbete för jämlikhet

Mötet diskuterar förslaget och hur man kan gå vidare. Robert
Holm berg får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder och
återkomma till mötet i april ; ett sådant förslag ska först passera
WINS för synpunkter.
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§ 10 Protokoll från ledningsgrupper
och minnesanteckningar från
kommitteer

a) Ledningsgrupp FK 2019:6
Henrik Levinsson låter hälsa via Anna Hjalmers Mattsson:
- Grupphandledning av uppsatser har startat, på kandidatkursen
på BVP.
- Kvalitetssäkringsarbetet pågår.
b) Ledningsgrupp PPT 2019:4
Catharina Strid lyfter:
- Ändring i kursplan för kursen Vetenskapligt arbete och i PM
för kursen; tillägg att studenten kan göra en strukturerad
systematisk litteraturstudie i stället för examensarbete.
c) Ledningsgrupp PSP 2019:9
Jonas Bjärehed har inget särskilt att lyfta.
b) Internationaliseringskommitten 191212
Sofia Bunke lyfter:
- Att institutionen ligger väl i linje med Lunds universitets
handlingsplan för internationalisering.

§ 11 Övrigt

I övrigt inget.

Justeras:

Robert Holmberg

