
 

 

REFERAT FRA MØTE I YNGRE PSYKOLOGERS UTVALG 
26.04.18 

KL. 11:45-17:00 
(Workshop hele påfølgende dag) 

EnergieHotel City West 
Berlin 

Til stede: Jørgen Edvin Westgren, Espen Nicolaisen, Connie Davik, Sidsel Fjelltun, Ane Sætrum, 
Steinar Apeland 
Frafall: Kristoffer James Whittaker, Line Brotnow 
 
11/18 - Faste orienteringer  
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 
 
12/18 – Lønn og arbeidsmarked: Informasjon til medlemmer og tillitsvalgte om virkemidler i 
lønnsforhandling.  
Vedtak: Connie Cecilie Davik, Sidsel Fjelltun og Steinar Apeland arbeider med tekst til 
medlemmene, blogginnlegg og henvendelse til tillitsvalgte på workshop 27.04. Connie tar ansvar 
for å jobbe videre med blogg-serie i fortsettelsen av møtet. 
 
13/18 – Medlemskontakt: Arrangement i regi av YPU.  
Vedtak: Ane Sætrum, Connie Cecilie Davik, Steinar Apeland og Jørgen Edvin Westgren arbeider 
videre med arrangementssak på workshop fredag.  
 
14/18 – Lønn og arbeidsmarked: Medlemsundersøkelse.  
Vedtak: Espen Nicolaisen og Sidsel Fjelltun arbeider videre med analyser på workshop. Jørgen 
Edvin Westgren, Espen Nicolaisen, og Ane Sætrum arbeider med skriftlig produkt av 
medlemsundersøkelsen på workshop.  
 
15/18 – Observatørrolle i FPU: YPU sin agenda og mulige bidrag.  
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
16/18 – Retningslinjer for bruk av videokonferanse i veiledning.  
Vedtak: Samtlige medlemmer deltar i diskusjon rundt argumenter i workshop fredag.  
 
17/18 – Powerpoint-presentasjon YPU.  
Vedtak: Ane Sætrum oppdaterer presentasjonen i tråd med diskusjonen i møte og sender ut til 
gjennomgang per e-post. 
 
18/18 – Lønn og arbeidsmarked II: Ikke-spesialister i akademia.  
Vedtak: Sidsel Fjelltun utarbeider henvendelse til sekretariatet basert på diskusjon i møtet, sender 
til utvalget for gjennomgang. Vi kontakter deretter Høstmælingen for dialog. Utvalget inviterer 
fagpolitisk avdeling til møtet 03/18. Basert på dette jobbes det videre med kronikk til tidsskriftet. 
 
21/18 – Mandat for YPU  
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 
19/18 Nyhetsbrev til Psykologforeningens forskjellige utvalg.  
Vedtak: Jørgen Westgren kontakter Henriette Alsaker for å innhente informasjon om mailingliste 
og oppdaterer denne i kontakt med sekretariatet. Nyhetsbrev sendes ut til aktuelle utvalg i 
foreningen og eventuelle medlemmer som har skrevet seg på mailingliste. 
 
20/18 – YPU-blogg  
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning 
 



 

 

 
 


