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§ 1 Justeringsperson

Till justeringsperson utses Anna Hjalmers Mattsson.

§ 2 Dagordning

Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 4 a) WINS,
lägesrapport.
Gisela Priebe undrar om uppdragsutbildningar och Robert
Holmberg föreslår att det tas upp på nästa möte och att Ingela
Steij Ståhlbrand, koordinator, då bjuds in.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4 Uppföljning beslut och ärenden
a) WINS, lägesrapport

a) Robert Holmberg meddelar att arbetet pågår, viktigt att ta
fram konkreta förslag. Sofia Bunke sammankallar en mindre
arbetsgrupp.

§ 5 Meddelanden
a) Byggplaner, lägesrapport
b) Fakultetens centrala
lokalbokargrupp, schemaläggning vt21
c) RQ20

a) Robert Holmberg berättar att Akademiska Hus, efter senaste
remissrunda och då inkomna synpunkter, har återkommit med
nya förslag.
Psykologi har önskemål om bland annat att samla
institutionen i Hus P och R och att dessa binds samman med en
bro, att terapimottagningen flyttar in i Hus P och helst inte ska
flyttas mer än en gång, hänsyn tas till EEG-labb, med flera
önskemål. Detta är inskickat till Akademiska Hus och LU

Byggnad.
Hus M och O ser ut att stå inför en längre evakuering.
Akademiska Hus och LU Byggnad ska återkomma om
byggandet av centrum och övergripande plan, troligen i
november eller januari. Det ser alltså ut till att bli fördröjningar
i flera led.
b) Fakulteten har tillsatt en central lokalbokargrupp för
ombokningar till coronaanpassade lokaler för hela fakulteten.
För tillfället arbetar gruppen med period 3 och 4 ht20.
Fakulteten har också bestämt att gruppen ska samtliga
schemabokningar för vt21. Fakulteten önskar också permanenta
denna lösning, bland annat för att optimera lokalutnyttjandet.
c) Robert Holmberg meddelar att ett utlåtande har kommit,
detta ska först tas upp på forskarkollegiet 24/9 och därefter i
styrelsen.
Forskarinternatet 12-13/11 sker digitalt.
§ 6 Mötestider vt21

Robert Holmberg presenterar mötestider vt21, se bilaga till
kallelsen.
Informationskaffe ska på förslag göras digitalt.

§ 7 Ny examinatorer kurs PSYP56

Robert Holmberg föreslår Mikael Johansson som ny
examinator för kurs PSYP56 ht20.
Mötet bifaller förslaget.

§ 8 Faktortilldelning för handledning
av klientarbete
./.

Förslaget gäller en höjning av faktorn för klienthandledning på
psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet till faktor
3 för samtliga; idag har några faktor 2,5.
Detta för att kunna rekrytera handledare, vilket delvis sker i
konkurrens med Socialhögskolan där alla får faktor 3. Kraven
på handledarna är hög och de har också ett juridiskt
behandlingsansvar. Handledarnas kompetens har betydelse för
studenter som söker till psykoterapeutprogrammet.
Mötet diskuterar frågan ingående.
Martin Bäckström efterlyser tydlig idé om omfördelning av
medel.
Robert Holmberg vill se ett beslut i frågan; ändringen ska vara
permanent, beslutet gäller för 2021 och under det året ska
hållbar lösning tas fram i samband med budgetarbetet för 2022.
Omröstning, 9 ledamöter är röstberättigade. Resultat: 3 röstar
för förslaget, 2 röster emot och 4 lägger ned sina röster. Mötet
beslutar därmed i enlighet med lagt förslag.
Martin Bäckström reserverar sig mot beslutet. Se bilaga detta
protokoll.

§ 9 Kompetensförsörjningsplan,
professorstjänster 2020-2021

Robert Holmberg och Sofia Bunke presenterar en plan för
kompetensförsörjning, för underlag se bilaga denna kallelse.
Mötet bestämmer att gå vidare.
- Preliminär bedömning av extern granskare om läget inför en
eventuell befordran. Det ger individen feedback och rådgivning
och det ger institutionen en överblick om hur många som kan
komma i fråga.

- Föreslås en arbetsgrupp som ska se över en professors
arbetsuppgifter samt hur institutionens behov av
professorstjänster skall definieras.
Arbetet enligt förslaget ska inledas.
§ 10 Val

a) Valprotokoll, prefekt och
biträdande prefekt, 200618
b) Uppdrag till valberedningen: val
av styrelse 2021-2023

a) Robert Holmberg meddelar att Sofia Bunke och Martin
Wolgast är föreslagna som prefekt respektive biträdande
prefekt för perioden 2021-2023. Beslut fattas av dekanen.
b) Robert Holmberg ger valberedningen i uppdrag att hålla val
av ledamöter till styrelsen för perioden 2021-2023. Valet bör
vara klart till december.
Valberedningen består av Kristian Almquist, Tomas Jungert,
Geoffrey Patching, Eva Torkelson och Margit Wångby Lundh.

§ 11 Principer för antagning av
externfinansierade doktorander,
diskussion

Då intresset för externfinansierade doktorandtjänster ökar
behövs en tydlig guide för förhandling med extern part och
överenskommelse. Mötet diskuterar frågan och ger Robert
Holmberg, Sofia Bunke och Åse Innes-Ker i uppdrag att arbeta
vidare och sedan återkomma till styrelsen.

§ 12 Protokoll från ledningsgrupper
och minnesanteckningar från
kommittéer

a) Ledningsgrupp Master 2020:3
Henrik Levinsson meddelar att antagningen är över och att 39
studenter nu är registrerade.

§ 13 Övrigt

I övrigt inget.
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