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§ 1 Justeringsperson

Till justeringsperson utses Ines Bramao.

§ 2 Dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 4 b)
Professorsfrågan.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

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

a) Robert Holmberg meddel ar att WINS bett om mer tid för att
inkomma med synpunkter på lagt förslag. Frågan ska vara redo
att ta upp på nästa möte 9/6.
b) Robert Holmberg redogör för läget, även i förhållande till
den tidigare presenterade kompetensförsörjningsplanen. För
vidare process gäller följande punkter:
I) Alla medarbetare som befinner sig på rätt och/eller nära rätt
kompetensnivå uppmanas lämna in handlingar, institutionen
anlitar sedan extern bedömare samt ger feedback. Detta som
stöd för enskild och som underlag för institutionen.
2) Ekomoni. Tas upp på mötet 9/6.
3) Institutionens behov.
Arbetet ska sättas i gång och en konkret plan tas fram.
Punkter som ekonomi, behov, fördelning manliga och
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kvinnliga professorer, med mera ska tas upp på styrelsens
arbetsdag 24/8. Underlag ska tas fram tills dess.

§ 5 Meddelanden
a) Byggplaner, lägesrapport
b) Valberedningen, lägesrapport

a) Robert Holmberg meddelar att fakultetsstyrelsen på sitt
sammanträde 11 /6 kommer att fatta beslut om eventuell fortsatt
utredning av nybygge och renoveringar; i första omgången
gäller det gemensamt centrum samt Hus O och Hus M.
Huvuddelen av kostnaden kommer att belasta
grundutbildningen; vilket kommer att innebära en sänkning av
ersättningen per HAS.
En projektgrupp studerar särskilt psykoterapimottagningen,
placering och med endast en flytt.
Psykologi med Hus P och Hus R ingår i nästa steg.
b) Valet gäller prefekt och biträdande prefekt. Val av ledamöter
till institutionsstyrelse kommer att ske under hösten.
Robert Holmberg meddelar att valberedningens arbete
fortskrider och att ett förslag snart kommer att presenteras.
Valprocessen kommer också att starta snart.
Val av prefekt och biträdande prefekt ska helst vara klart före
sommaruppehållet.

§ 6 Diskussion och lägesuppdatering

med anledning av corona

§ 7 RQ20, diskussion om

uppföljning och utveckling av
framtida strategi för forskning
§ 8 Kursplan PSY A95 och

prefektbeslut om fastställande

§ 9 Förslag till kursplan för

forskarutbildningskurs Elective
reading course

§ 10 Protokoll från ledningsgrupper
och minnesanteckningar från
kommitteer

Lägesuppdatering och diskussion kring utmaningar, risker,
möj I igheter och punkter att bevaka.
Kort sammanfattning punktvis:
- Planering för hösten .
- Forskningsassistenter kommer att anställas. Dessa ska vara
tillgängliga för flera projekt. Intresserade anmäler detta till
Robert Holmberg.
- Risk- och konsekvensanalys.
- Pågående utvecklingssamtal samlar in erfarenheter och
upplevelser.
- Läskurser för doktorander.
- Antagning till Masterprogrammet; mycket som är oklart.
Robert Holmberg berättar om de intervjuer som gjorts digitalt
7/5, i stället för det planerade platsbesöket.
Mötet diskuterar hur det kommande resultatet kan användas
för att stödja och utveckla forskningen.
Robert Holmberg och Jonas Bjärehed presenterar kursplanen .
Den tillkom som ett resultat av de extra medel som regeringen
skjutit till. Kursen ges som sommarkurs, den får 5 HAS och 40
platser.
Eventuellt kan kursen senare ges som uppdragsutbildning.
Förslaget är inskickat av Åse lnnes-Ker och syftet är att
formalisera läskurser. Litteraturlista sätts ihop av doktorand och
godkänns av examinator.
Mötet beslutar att fastställa kursplanen med redaktionell
ändring vad gäller nyansering av examination.

Bordlagda från föregående möte, 2020:2
a) Ledningsgrupp BVP 2020:2
Anna Hjalmers Mattsson lyfter :
- Reflektioner kring coronaläget.
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b) Ledningsgrupp FK 2020:2
Henrik Levinsson lyfter:
- Nya kursplaner är godkända, kurser som startar vt21.
c) Ledningsgrupp PSP 2020:2 och 2020:4
Jonas Bjärehed har inget särskilt att rapportera.

§ 11 Övrigt

I övrigt inget.
Vid protokollet
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