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Stressforskingsinstitutet (SFI)

Psykologiska institutionen
Protokoll nr 2
Styrelsemöte för SFI
2020-12-10

Interna styrelsedeltagare
(x) Ordförande, föreståndare Göran Kecklund, avd. SFI
(x) Prefekt, Håkan Fischer
(x) Forskare, Anna Andreasson, avd. SFI
(x) Forskare, Constanze Leineweber, avd. SFI
(x) Professor, Petra Lindfors avd. Arbets- och organisationspsykologi. Inst.st repr.
(x) Administrativ chef, Henrik Lennermark. In adjungerad.
(x) Kommunikationsansvarig, Christian Portin, representant för teknisk/administrativ
personal
Externa styrelsedeltagare
(x) Professor Mats J Olsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, representant för
Karolinska institutet. Nv.t ill och med pkt. 9
(x) Utredare, SACO, Karin Fristedt
(x) Utredare, Gunnar Sundqvist, Sveriges kommuner och regioner.

Övriga närvarande:
Henrik Lennermark,
John Axelsson nv. pkt
9.

Protokollförare:
Anna Andersson

(x) närvarande
(a) anmält förhinder
(-) ej närvarande, behöver ej anmäla förhinder

1. Mötets öppnande
Göran Kecklund öppnar mötet och närvaro noteras.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med information om att följande personer adjungeras till mötet och att
adjungering blir en stående punkt till kommande möten.
Följande personer adjungeras till dagens möte:
• Administrativ chef
• John Axelsson
• Protokollförare

3. Val av justeringsperson
Håkan Fischer utses att jämte ordförande justera protokollet.

4. Föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs ad acta.
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5. Lägesrapport om integrationen
En arbetsgrupp med studierektor Erik Berntson som ansvarig arbetar med att ta fram kurser och
distanskurser som kan börjas ges under VT 2022. Göran Kecklund ser över möjlighet att starta kurs
redan under HT 2021. SFI samarbetar även med ITB om att hålla ett uppdragsutbildningar där SFI:s
professorer och forskare är delaktiga.

6. Budget 2021
Henrik Lennermark informerar om ekonomin för SFI under 2021 och styrelsen beslutar att ställa sig
bakom budgeten.

7. Föreståndaren informerar om verksamheten
Göran Kecklund informerar om de anslag som inkommit till SFI och nya anställda som kommer efter
årsskiftet. Göran informerar också om att arkivförråden på SFI är tömda och levererade till Albano.
Det går att söka efter SFI:s arkivhandlingar i Visual arkiv (sökdatabas) och arkivmaterialet är
förtecknat och upplagt i denna sökdatabas. Göran informerar också om att förhöjda halter av radon har
uppmätts i pumprummet i källaren. Akademiska hus utreder detta.. Göran informerar också om hur
COVID-19 har påverkat arbetsplatsen och den fysiska arbetsmiljön.

8. Styrelsen informerar
Gunnar Sundqvist informerar om att det är ett ansträngt läge inom skola, vård och omsorg vid
Sveriges kommuner och regioner och att Arbetsmiljöverket arbetar med att ta fram nya föreskrifter
som ska hjälpa till med att förbättra arbetsmiljön på dessa arbetsplatser.
Karin Fristedt informerar om att facket arbetar med en vägledning vars syfte är att underlätta för
arbetsgivare att se till att undvika smittspridning på arbetsplatsen.
Mats J Olsson informerar om att mycket forskning på KI har avstannat då alla resurser lagts på
COVID-19. Arbete med att återuppta den påverkade forskningen pågår.
Petra Lindfors informerar om att institutionens forskare väntar på forskningspropositionen. Petra
Lindfors och kollegor arbetar med att ta fram friskfaktorer på organisatorisk nivå som ska ligga med i
den nya arbetsmiljöstrategin.
Håkan Fischer har varit på möte med dekanus och övriga prefekter på samhällsvetenskapliga
fakulteten och meddelar att lönerevisionen 2021 flyttas fram till månadsskiftet mars-april, möjligen
kommer lönerevisionen att bli fortsatt försenad.

9. Forskningspresentation
John Axelsson presenterar sin forskning om sömn som motivator som påverkar människans beteende.

10. Sammanträdesdatum 2021
Göran Kecklund skickar ut en doodle med mötestidsförslag.

11. Övrig fråga
-

Inga övriga frågor.

12. Sammanträdets avslutades
Göran Kecklund tackar för deltagandet på mötet och önskar styrelsen en god jul.
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Ordförande

Justerare

Göran Kecklund

Håkan Fischer

Sekreterare
Anna Andersson
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