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§ 1 Justeringsperson

Till justeringsperson utses Benjamin Clareus.

§ 2 Dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg:§ 6) Timfaktorer
med därpå följande omnumrering.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna .

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

a) WINS har inkommit med sina synpunkter på ledningens
förslag för att stärka jämställdheten. Mötet diskuterar frågan
och pekar på vikten av att:
- gå vidare med konkreta åtgärder,
- det måste till aktiv handling för att förändring ska ske,
- det behövs en tidplan .
Robert Holmberg föreslår att en mindre arbetsgrupp tillsätts
för att ta fram en policy; läggs fram på mötet i september.

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

a) Robert Holmberg meddelar att en remissrunda har hållits och
att många synpunkter från institutionerna inkom. Akademiska
Hus arbetar nu med att göra om en del planer, ritningar och
kostnadsberäkningar.
Nästa beslut i fakultetsstyrelsen ska tas i september.
Catharina Strid berättar om den projektgrupp som tillsatts för
att se på psykoterapimottagningen och dess flytt, samt om man
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kan undvika två flyttar.
Frågan om arbetsrum och andelen anställda som får dela rum
diskuteras. Enligt Robert Holrnberg är ambitionen att cirka
hälften har eget arbetsrum, samma som idag.
b) Valberedningen har presenterat sitt förslag till prefekt och
biträdande prefekt för perioden 2021-2023; Sofia Bunke
föreslås som prefekt och Martin Wolgast som biträdande
prefekt. Röstningen pågår. Rösträkning sker torsdag 18/6.
Val av ledamöter till styrelse för perioden 2021-2023 ska ske
under hösten.
c) Robert Holrnberg redogör för läget, syftet är både att ge
institutionen ett bra underlag om befintlig kompetens, för beslut
om ekonomi och rekryteringar och ett stöd för enskild anställd.
Frågan tas upp på halvdagsmöte i augusti .
Gjord satsning på docenter ska utvärderas.
§ 6 Timfaktorer

Robert Holm berg delger mötet förslaget om ändrad timfaktor.
Det gäller handledare för klientarbete och önskemålet är att alla
ska ha faktor 3, idag har vissa 2,5. Hur den ökade kostnaden
ska hanteras får diskuteras i samband med budgetarbete under
hösten , en finansieringsplan behövs.
Motivering är att alla bör få samma faktor, kvalitetskraven
har ökat och behövs vid rekrytering.

§ 7 Examinatorer ht20

Henrik Levinsson justerar några av kurskoderna under
Fristående kurser. Rätt kurskoder är PSYD44, PSYP 14,
BVGA42, BVPB0 I och BVPL0 I.
Mötet bifaller lagt förslag.
Uppdragsutbildningarna saknas och ska behandlas på mötet i
september.

§ 8 Kursutbud vt2 l

Henrik Levinsson presenterar kursutbud för vt2 I. En ny kurs
tillkommer, nätbaserad, PSYH0 I.
Mötet bifaller lagt förslag.

§ 9 Diskussion och lägesuppdatering

Lägesuppdatering och diskussion kring utmaningar, risker,
möjligheter och punkter att bevaka.
Kort sammanfattning punktvis:
- Undervisning ht20 blir i huvudsak på distans, vissa moment
kan ges på campus. Det gäller än så länge september och
oktober. Detta påverkar lokalanvändningen, arbete med pågår
centralt på fakulteten. Prioriteringsordning finns.
Torsdag 11 /6 kommer officiella beslut från rektor respektive
dekan.
- Internaten i augusti får bli på annat sätt. Reservera fortsatt
dagarna.
- Arbetsmiljö .
- Datainsamling.

med anledning av corona

§ 10 Förslag kursplan Developments

in Attachment Theory and
Application, 7,5 hp

Mötet diskuterar det reviderade förslaget till kursplan. Mötet
delegerar till prefekten att fatta beslut 0111 inrättande;
redaktionella ändringar behövs och den bör också passera
institutionens kursplanegrupp.
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a) Ledningsgrupp BVP 2020:3
Anna Hjalmers Mattsso n lyfter:
- Förändrin ga r infö r ht20 och även vt2 1, för detta arbete finn s
utveckl ings mede I.

§ 11 Protokoll från ledningsgrupper
och minnesanteckningar från
kommitteer

b) Ledningsgrupp FK 2020:3
Henrik Lev insson lyfter:
- Fl era revideringa r av kursplaner.
- Nätkurs ska ges vt2 l, PSYH0 I.
c) Ledningsgrupp PPT 2020:2
Cath arina Strid lyfter:
- Arbetet med uppsats/systemati sk litteraturstudie och frågor
om etik och GDPR .
- Arbete pågå r med översyn av antagnin gskrave n.
- Övergång till Canvas ht20.

d) Lednin gsgrupp PSP 2020:5
Jonas Bjärehed har inget särski It att rapportera.
e) Forskarkollegium 200 525
Robert Holmberg lyfter:
- Finansierin gsform er för doktorandtjänster. Robert Holm berg
och Åse lnnes-Ker ska ta fra m en policy fö r fö rtydli ganden.
- Docenters gransknin g, som ett led i institutionens
kompetensförsö1j nin gsplan.
I övri gt inget.

§ 12 Övrigt
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