
 

 

REFERAT FRA MØTE I YNGRE PSYKOLOGERS UTVALG 
26.01.18 

KL. 10:00-15:00 
Norsk psykologforenings lokaler 

Oslo 
Til stede: Jørgen Edvin Westgren (JEW), Espen Nicolaisen (EN), Steinar Apeland (SA), Ane 
Sætrum (AS), Kristoffer James Whittaker (KJW), Sidsel Fjelltun (SF), Line Brotnow (LB), 
Connie Davik (CD) 
Frafall: Espen Nicolaisen, Steinar Apeland, Kristoffer Whittaker, Ane Sætrum 
 
 
01/18 – Faste orienteringer  
Ingen henvendelser siden sist. SA/SF ikke møtt i LAU. Ingen publiseringer på Facebook. 
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 
 
02/18 – Konstituering av YPU for 2018 
Leder: Jørgen Edvin Westgren 
Nestleder: Espen Nicolaisen 
Connie Cecilie Davik (Observatør spesialitetsrådet) 
Steinar Apeland (Observatør LAU) 
Kristoffer James Whittaker (Vara-observatør spesialitetsrådet) 
Sidsel Fjelltun (Vara-observatør LAU) 
Line Brotnow 
Ane Sætrum  
Vedtak: Utvalget meldes inn til Sentralstyret med sin nåværende komposisjon. 
 
03/18 – Ikke-spesialister i kommunen: Henvendelse til ad hoc-utvalg og sekretariat  
Vedtak: Line, Jørgen og Espen utarbeider henvendelse til sekreteriatet og ad hoc-utvalget på 
bakgrunn av diskusjonen i møtet. 
 
04/18 – Politikk og strategi: YPU sin agenda og mulige bidrag  
Vedtak: Jørgen utarbeider henvendelse til sekreteriatet om hvor interessene til ikke-spesialister i 
akademiske stillinger ivaretas, ber om avklaring på funksjonen til FPU. 
 
05/18 – Medlemskontakt: Arrangement i regi av YPU  
Vedtak: Jørgen kontakter sekretariatet for avklaringer rundt arrangement i tråd med diskusjon i 
møte. 
 
06/18 – Lønn og arbeidsmarked: Informasjon til medlemmer om virkemidler i 
lønnsforhandling  
Vedtak: KJW utarbeider en oversikt over tilgjengelige virkemidler og kanaler for dette for deling av 
informasjon om dette, gjerne i samarbeid med sekretariatet.  
 
07/18 – Politikk og strategi: Hvordan skal vi arbeide innad i utvalget i 2018?  
Utvalget skal jobbe for å skrive flere blogginnlegg/kronikker. Velge et tema hvert møte? LB 
utarbeider tekst om selvivaretakelse i organisatorisk perspektiv. 
Vedtak: Utvalget tar sikte på å arbeide utadrettet gjennom skriftlige medium, og setter seg som 
mål å skrive ett innlegg på bakgrunn av diskusjon fra hvert møte. 
 
08/18 – Berlin-møtet: Arbeidsmåter og innhold 
Ønskelig at alle forbereder seg på en sak til neste møte. Sette seg inn i medlemsundersøkelse.  
Vedtak: Medlemmene utformer til møte i Berlin saker med klart definert innhold og ønske om 
arbeidsform og resultat. Disse sakene koordineres i forberedende Skype-møte. 
 



 

 

09/18 – Økonomi: Reise-policy for YPU  
Vedtak: Foreslåtte retningslinjer vedtas i tillegg til NPFs retningslinjer for reiser. 
 
 
 
10/18 – Retningslinjer for bruk av videokonferanse i veiledning 
Vedtak: EN og JEW kontakter sekretariatet for å be om begrunnelse og skriver innlegg til 
Tidsskrift for Norsk psykologforening, og sender til utvalget for innspill.  
 
Eventuelle saker meldt inn: 
PowerPoint (SA): AS oppdaterer presentasjon om YPU. 
ELTE-studenter (LB): JEW orienterer om tidligere informasjon i saken. 


