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Till justeringsperson utses Benjamin Clareus. 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: § 6) 
Studentföreningarnas ekonomi; § 7) RQ20; § 8) 
Uppdragsutbildningar, samt med tillägg: § 10) Åse Innes-Ker: 
förslag till förändrad ersättning för utveckling och givande av 
doktorandkurser. 

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

a) Robert Holmberg meddelar att en arbetsgrupp är tillsatt, 
Sofia Bunke är sammankallande. 

b) Robert Holm berg meddelar att arbetet fortskrider, det behövs 
en ansvarig att leda arbetet. 

c) Robert Holmberg informerar om att besked om de 
ekonomiska förutsättningarna för 2021 kommer i början av 
november, beslut tas på mötet i december. 

Inför arbetet och inför beslut behöver frågor som detaljgrad 
och grad av styrning ventileras. Vad är en rimlig nivå? Vilket 



§ 5 Meddelanden 
a) Forskningsinternat 12-13/11, på 
zoom 
b) Personaldag 18/11, inventering av 
aktuella frågor 
c) Valberedningen, styrelse för period 
2021-2023 
d) Intresseförfrågan om deltagande i 
kommitteer 2021 

§ 6. Studentföreningarnas ekonomi 
a) BiL 
b) LISP 
c) LP 

§ 7. RQ20, diskussion om panelens 
slutsatser och om institutionens 
fortsatta arbete med att utveckla 
forskningsmiljön 

§ 8. Uppdragsutbildningar, Bengt 
Brattgård och Ingela Steij Stålbrand 

§ 9. Protokoll från ledningsgrupper 
och minnesanteckningar från 
kommitteer 
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underlag behöver ledamöterna för att kunna fatta beslut? Vad är 
styrelsens uppgift i detta, att granska på detaljnivå eller mer 
fokus större förändringar, längre framtidsplanering, 
prioriteringar och analyser av olika slag. 

a) Robert Holmberg berättar att forskningsinternatet 12-13/1 I 
hålls på zoom, det blir inte två heldagar och att det snart finns 
färdigt program. Några inslag kommer att vända sig mer till 
doktoranderna. 

b) Personaldagen 18/11 eftermiddag kommer att ta upp aktuella 
frågor, som till exempel resultat från enkäten om 
arbetssituationen. Ideer skickas till Robert Holmberg. 

c) Valberedningens arbete med val av styrelse för perioden 
2021-2023 har startat. 

d) Robert Holmberg och Sofia Bunke kommer att gå ut med 
information om alla kommitteer vid institutionen och efterlysa 
intresserade att delta. 

Samtliga studentföreningar har inkommit med 
verksamhetsberättelser, ekonomiska redogörelser och 
ansökningar om medel. 

Mötet beslutar att bevilja sökta medel enligt följande: 
BiL 12 200 kr 
LISP 7 800 kr 
LP 21 000 kr. 

Stort tack till alla föreningarna för det arbete de bedriver! 

Robert Holmberg berättar att panelens utlåtande och vår 
självvärdering behandlats på forskarkollegiets möte 24/9. 

Mötet diskuterar underlagen, vilka lärdomar som kan dras och 
hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Några punkter: 
- Hitta synergi mellan utbildning och forskning. 
- Mer samarbete mellan olika projekt och grupperingar. 
- Vad ska styra kursutbud i förhållande till befintlig lärar- och 
forskarstab? Och hur ska detta påverka rekrytering? 
- Behov av långsiktig planering. 

Ingela Steij Stålbrand, institutionens koordinator för 
uppdragsutbildningar, och Bengt Brattgård, medverkande, 
deltar i mötet och ger en lägesrapport. 

Mötet diskuterar bland annat frågor som personella resurser, 
konkurrens mellan ordinarie utbildning och 
uppdragsutbildningar; rekrytering av särskild kompetens för 
grundutbildning kontra toppforskare; ekonomi. 

a) Ledningsgrupp BVP 2020:4 
Henrik Levinsson meddelar att: 
- Temakurserna kommer att från vt22 endast ges på heltid under 
period 1 och 2. 
- Ledningsgruppens sammansättning diskuteras med fakulteten. 
- Tendensen att bli alltmer psykologiskt inriktad då ämnet 
pedagogik inte längre finns. All administration är numera 
förlagd hit. 



§ 10. Åse Innes-Ker: förslag till 
förändrad ersättning för utveckling 
och givande av doktorandkurser 

§ 11 Övrigt 

Vid protokollet 

b) Ledningsgrupp FK 2020:4 
Henrik Levinsson lyfter: 
- Två nätkurser ska ges vt2 l . 

c) Ledningsgrupp PPT 2020:3 
Catharina Strid lyfter: 
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- Ny utbildningsplan inför start av ny omgång ht2 l. 
Fakultetsstyrelsen har beslutat att pausa två inriktningar, PDT 
barn/ungdom och KBT barn/ungdom. De studieplatser som blir 
över ska delvis gå till andra inriktningar och till en eventuell 
handledarutbildning. 
- Bedömningskriterierna har reviderats. 
- Kravet på egenterapi har minskat, både som behörighetskrav 
och på programmet. 
- Precisering vilka professioner som är behöriga. 
- Diskussioner pågår kring hantering av sjukskrivningar och 
studieuppehåll. 

d) Ledningsgrupp PSP 2020:6 
[nget särskilt att rapportera. 

e) Forskarkollegium 200924 
Robert Holmberg lyfter: 
- RQ20 . 
- Doktorandantagning. 
- Till nästa möte ska Ulrika Oredsson, fakultetens 
pressansvariga, bjudas in för frågor kring att nå ut med 
forskning i press och kring mediaträning. 

Åse Innes-Ker redogör för förslaget. Förslaget är ett en 
uppdatering och ett förtydligande . 

Frågan ska tas upp på mötet i november för beslut. 

I övrigt inget. 

~4~~( eA1kc8 
Anita Lennerstedt 

Justeras: 


