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Doktorandsektionen vid Medicinska Fakulteten i Linköping 

 

Protokoll från DOMFIL:s styrelsemöte 2010-08-24, nr.1 
 
Närvarande: Anna Eskilsson, Nina Ottosson, Lina Wirestam, Ida Seing, Jenny Nilsson, 
Nazdar Ghafouri och Anna Forsberg 

 
1) Mötets öppnande 

Mötet öppnades av DOMFIL:s ordförande Anna Eskilsson. 
 
2) Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson 

Anna Eskilsson valdes till mötesordförande, Nina Ottosson till mötessekreterare 
och Lina Wirestam till justeringsperson. 
 
 

3) Nya mailadresser 
i) Samtliga i Domfils nya styrelse ska nu ha fått mailadresser och de som ännu 

inte har använt dessa uppmanas att snarast aktivera dem. 
 

ii) Anna E berättar att det har strulat en del och att hon har haft kontakt med 
Kårservice som meddelar att det nu åtminstone ska fungera inom LiU, vilket 
det dock inte alltid verkar göra, varför Anna återigen ska kontakta dem. 

 
 

4) Webansvarig 
i) Anna F uppmanas ändra styrelsens kontaktuppgifter (dels på Domfils hemsida 

men också den information som nås via LiU:s forskningssidor) 
 

5) Kåravgift 
i) Domfils hemsida bör uppdateras med information om kårobligatoriet och 

kåravgiften 
 

ii) På Domfils hemsida bör det även finnas en länk till Kårservices hemsida för 
betalning av kåravgift 

 
6) Aktiviteter som ska anordnas 

i) HURS  
För att vi snart ska kunna planera in föreläsare till HURS är det bra om vi snart 
bestämmer ett datum och ett förslag är den 25/3-2011. Utöver föreläsare bör 
även en tillräckligt stor sal bokas vilket Lina skulle kolla upp 

 
ii) Sektionsmöten  

Under året ska två sektionsmöten hållas där det första planeras att äga rum 
någon gång under November-December 
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iii) Representantaktivitet 
Två representantaktiviteter ska anordnas där en ska hållas på höstterminen 
och en på vårterminen. Förra året anordnas en frukost på Hotell Ekoxen vilket 
var uppskattat. 
 

iv) Medlemsaktivitet 
Det är önskvärt att snart ha en aktivitet för Domfils medlemmar och i samband 
med utlysning av denna också informera om kåravgiften. En sådan aktivitet 
skulle kunna vara en tur till Visualiseringscentret i Norrköping och då Thommie 
under föregående år var i kontakt med dem kollar Anna F med honom. 
 

v) Doktorandpub 
En doktorandpub bör snart anordnas och för att premiera de som till dess har 
betalat sin kåravgift kan de få en biljett (”ölbiljett”) 
 
Ida pratar med Örats driftschef om det föreslagna datumet den 9/9 (torsdag v. 
36) 
 

vi) Kick-off 
Vi ska ha en kick-off för Domfils styrelse och ett förslag på datum för denna är 
helgen v. 40 (8-9/10). Vi ska alla fundera tills nästa möte och förslag inklusive 
kostnadsförslag bör skickas ut innan nästa styrelsemöte.  

 
 
7) Kontakter som ska etableras 

i) Vi bör ha ett möte med en facklig representant 
 

ii) Vi bör även ha ett möte med prefekterna för både IKE och IMH och dessa 
borde bokas inom en snar framtid 

 
8) Doktorandkurser 

i) Vi ska arbeta för ett bättre kursutbud och att mer information finns att tillgå om 
befintliga och nya doktorandkurser.  
 

ii) En mer komplett kurskatalog är önskvärt 
 

iii) En efterfrågan om förslag på nya doktorandkurser har skickats ut och det 
kanske vore en idé att påminna medlemmarna om att skicka in förslag 

 
iv) Möjligheten till gemensamma kurser med Valla bör undersökas och ett förslag 

på en sådan kurs är inom proteomik (finns på Valla) 
 

v) Ett ökat samarbete även med andra Universitet är efterfrågat 
 

vi) Nazdar tog sin an uppgiften att kontakta rektorn för forskarutbildningen, 
Annelie Lindström 
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9) Nästa möte 
Nästa möte äger rum fredagen den 10/9 klockan 12:00 i Patologhusets 
konferensrum ”Flugan” och för att alla ska hitta dit möts vi på plan 10.    

 
 
 

 
 
Vid protokollet Justeras  Justeras 
 
 
___________________ ___________________ ___________________ 
Nina Ottosson, sekreterare          Anna Eskilsson ordförande      Lina Wirestam, vice ordf. 


