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§ 1 Justeringsperson

Till justeringsperson utses Gisela Priebe.

§ 2 Dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg:§ 12 e)
Ledningsgrupp FK 2020-1; § 13 Gisela Priebe: önskemål om
lägesrapport angående uppdragsutbildningen.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4 Uppföljning beslut och ärenden
a) WINS förslag, lägesrapport

a) Robert Holmberg meddelar att ett förslag på åtgärder är
framtaget och skickat på remiss till WINS .

§ 5 Meddelanden
a) Bokslut
b) Byggplaner
c) Säkerhetsfrågor

a) Bokslut för 2019 visar att institutionen har tagit igen tidigare
underskott. Bidragande är bland annat ersättning för den
kompletterande utbildningen och betalande studenter.
Lärdomar att dra från tider med nedskärningar är att våga och
kunna expandera i tid; rekryteringar tar tid och systemen är
tröga. Långsiktig planering är viktig.
Gjorda nedskärningar i undervisning har inte återställts.
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Lärarlöneskulden har inte sjunkit som tänkt.
Mer om ekonomi kommer på möte före sommaren .
b) Robert Holmberg delger mötet det yttrande som är inskickat
till fakulteten rörande förstudie av Samhällsvetenskapligt
centrum . Följande punkter har särskilt uppmärksammats:
- Psykoterapimottagningen och EEG-labben ska inte behöva
flyttas mer än en gång. Båda verksamheterna måste fungera
kontinuerligt och med minsta möjliga störning.
Konsekvensanalys och kostnadskalkyler måste tas fram,
sådana kostnader ska inte belasta institutionen då de beror på
fakultetens prioriteringar.
- Samplacering av institutionen i så få hus som möjligt. Vid
placering i Hus P och Hus R önskas byggd förbindelse dem
emellan.
c) Många förfrågningar kommer från personer utifrån om att få
komma till institutionen som till exempel gästforskare,
internship, för doktorandstudier och liknande. Robert Holmberg
uppmanar att skicka sådana frågor till antingen honom eller till
Åse lnnes-Ker, studierektor för forskarutbildningen, för
enhetliga svar.
Robert Holmberg informerar om att flera institutioner lyft
frågan om säkerhetsaspekter i samband med gästforskare från
andra länder och att det kommer mer information om LUs
förhållningssätt i dessa frågor .

§ 6 Ansökan från Lundapsykologerna
om resebidrag till PS20

Lundapsykologerna ansöker om resebidrag till PS20, en
kongress för psykologstudenter i Sverige och som i vår hålls i
Karlstad.
Mötet diskuterar den pol icy som finns för studentföreningar
och hantering av ansökningar om ekonomiska bidrag.
Mötet beslutar att öka möjligheten för studentföreningar att
äska medel för aktiviteter under året. Ramen för detta beslutas
vid senare möte. Mötet beslutade att lämna åt prefekten att
besluta om denna aktuella ansökan.

§ 7 Förslag kursplan PSYU08,
Grundläggande psykoterapiutbildning
på kognitiv och beteendeinriktad
grund - inriktning barn och
ungdomar, 45 hp

Mötet diskuterar förslaget. Kursen är en uppdragsutbildning;
antagningskraven är framtagna i samarbete med Region Skåne.
Några punkter diskuteras:
- Antal sidor kurslitteratur.
- Under punkten Kursens examination används text från
Rättighetslistan. Är det bra när det finns ett högre
styrdokument?
- Ett lärandemål om våld i nära relationer önskas infört.
Mötet antar lagt förslag med redaktionella ändringar.

§ 8 Val
a) Resultat av val av ledamot i
institutionsstyrelsen och val av ledamot
i valberedningen
b) Uppdrag till valberedningen
angående val av prefekt och

a) Robert Holmberg redogör för de val som har förrättats :
- lnes Bramao är ny lärarrepresentant i institutionsstyrelsen.
- Margit Wångby Lundh är ny ledamot i valberedningen .
b) Mötet diskuterar förslaget till uppdragsbeskrivning till
valberedningen, för val av prefekt och biträdande prefekt.
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biträdande prefekt

Mötet bifaller förslaget.
Valberedningen består av Kristian Almquist, Tomas Jungert,
Geoffrey Patching, Eva Torkelson och Margit Wångby Lundh.
Robert Holmberg kallar valberedningen till ett första möte.

§ 9 Plan för kompetensförsörjning

Mötet diskuterar förslaget till plan för kompetensförsörjning;
TA-personal tas upp i ett senare skede.
Ett syfte är att underlätta både en kortsiktig och en mer
långsiktig planering, både för undervisning och forskning.
Karriärvägar behöver belysas.
Robert Holmberg återkommer med uppdaterad plan.

§ 10 Strategi- och kvalitetsdokument

Dokumentet som ger en bra bild av vilket arbete som pågår på
institutionen och vad som planeras.
Mötet beslutar att anta Strategi- och kvalitetsdokumentet för
2020.

§ 11 RQ20, Self-evaluation report

Bordläggs till nästa möte.

§ 12 Protokoll från ledningsgrupper
och minnesanteckningar från
kommitteer

a) Ledningsgrupp BVP 2020:1
b) Ledningsgrupp Master 2020:1
c) Ledningsgrupp PSP 2020:1
d) Forskarkollegium 200206
e) Ledningsgrupp FK 2020:1
Samtliga bordläggs till nästa möte.

§ 13 Gisela Priebe: önskemål om
lägesrapport angående
uppdragsutbildningen

Robert Holmberg återkommer med lägesrapport.

§ 14 Övrigt

I övrigt inget.
Vid protokollet

L,clc~ :/evvt,,c&LJ~
Anita Lennerstedt
Justeras:

g~~<-'i)~
Robert Holmberg

Gisela Priebe

