
 

 

REFERAT FRA MØTE I YNGRE PSYKOLOGERS UTVALG 

09.11.18  
Kl. 09:00-15:00  

Norsk psykologforenings lokaler 

Oslo 

Møte 5/18 
 

Til stede: Jørgen Edvin Westgren, Connie Davik, Siri Høylo Fundingsrud og Espen Falch-Nicolaisen 

Forfall: Steinar Apeland, Ane Sætrum og Sidsel Fjelltun. 
  

43/18 – Faste orienteringer 
./. Utvalget orienteres om mailhenvendelser, nettaktivitet og faste utvalg. 

Utvalgsmedlemmer må gjerne kort orientere om aktuelle hendelser siden forrige møte, samt 

melde inn saker til eventuelt. 

  
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

  
44/18 – Lønn- og arbeidsmarked I: Utarbeiding av «sjekkliste for tillitsvalgte» 
./. Saksnotat av Jørgen Edvin Westgren ligger vedlagt. 
   
Vedtak: JEF og CD strukturerer argumenter og lager utkast til sjekkliste, og sender denne til 

utvalget. Utvalget jobber videre med sjekklisten før den sendes til forhandlingsutvalget for 

innspill.  

  
45/18 – Utforming av gode tekster ved Per Halvorsen 
./. Nettredaktør Per Halvorsen besøker utvalget for å snakke om utforming av gode tekster.  

  
Vedtak: Innspillene tas til orientering. 

  
46/18 – Lønn og arbeidsmarked II: Revisjon av veileder for avgangsstudenter. 
./. Saksnotat av Espen Falch-Nicolaisen ligger vedlagt. 

  

  
Vedtak: SHF og EFN fortsetter arbeidet med veilederen JF. Diskusjon i møtet. 
(SHF går gjennom psykol.no og finner relevant info. Sorterer/kategoriserer info i nåværende 

tekst. EFN og SHF lager nytt utkast til møte 1/19). 

  
47/18 – Lønn og arbeidsmarked III: Observatørplass i FPU. 
Saken utgår. 
  

48/18 – Medlemskontakt II: Medlemsarrangement(er) 2019. 
./. Saksnotat av Jørgen Edvin Westgren og Espen Falch-Nicolaisen ligger vedlagt.  

  
Vedtak: AS kontakter Oslo og Akershus lokalavdeling i forhold til å sikre 

samarbeid/finansiering. 
  

 

 

http://psykol.no/


 

 

49/18 – Politikk og strategi: Landsmøtet 2019 
./. Saksnotat av Jørgen Edvin Westgren og Espen Falch-Nicolaisen ligger vedlagt. 
Utsettes til møte 1/19 
  

50/18 – Henvendelse fra Psykologstudenter uten grenser (PUG). 
./. Saksnotat av Jørgen Edvin Westgren og Espen Falch-Nicolaisen ligger vedlagt. 

  
Vedtak: Å svare på henvendelsen faller ikke innenfor utvalgets mandat. JEW svarer PUG 

med forslag til hvem de kan kontakte for innspill.  
  

51/18 – Medlemskontakt: Medlemsundersøkelse 2019 
./. Saksnotat av Jørgen Edvin Westgren og Sidsel Fjelltun ligger vedlagt. 

   
Vedtak: JEW og EFN fortsetter arbeidet med medlemsundersøkelsen JF. Diskusjon i møtet. 

  
52/18 – Nyhetsbrev til foreningens øvrige utvalg. 
./. Saksnotat av Jørgen Edvin Westgren ligger vedlagt. 
   
Vedtak: Nyhetsbrevet sendes til sekretariatet for distribusjon. 
  
53/18 – Utforming av matriser for progresjon. 
./. Saksnotat av Jørgen Edvin Westgren ligger vedlagt. 

  
Vedtak: Frister for videre arbeid med aktuelle saker føres inn i matrise for å sikre 

progresjon. 
  

 

Eventuelt: 
Saker meldes inn i sak 43/18. 
Tidspunkt for neste møte: Doodle-avstemming mellom 11.01 og 18.01. 
Blogg:  
Videreføre temaet ny i arbeidsmarkedet. Intervju/portretter av psykologer i litt uvanlige 

jobber.  
 


