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Doktorandsektionen vid Medicinska Fakulteten i Linköping 

 

Protokoll från DOMFIL:s styrelsemöte 2010-09-10, nr.2 
 
Närvarande: Anna Eskilsson, Nina Ottosson, Lina Wirestam, Jenny Nilsson, Nazdar 
Ghafouri och Anna Forsberg samt Linda Åkerman 

 
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) Posten som studiesocialt ansvarig 

Ida Seing har avsagt sig posten som studiesocialt ansvarig. Linda Åkerman 
(anställd vid Pediatrik) är eventuellt intresserad av att ta över posten. Postens 
uppgifter beskrivs och Anna tar på sig ansvaret för att undersöka hur det fungerar 
med byte av styrelsemedlem. 

 
4) Domfil-adresser 

Anna F ombedes att ändra de adresser som ligger på hemsidan så att det där 
hänvisas till våra Domfil-adresser och inte våra personliga LiU-adresser 

 
5) Information till medlemmar om kåravgift 

Ett mail ska snarast skickas ut till Domfils samtliga medlemmar med information 
om hur och varför kåravgiften betalas. Detta mail ska även skickas ut på engelska 
(Anna F tar på sig att översätta) och mailet bör även publiceras på Domfils 
hemsida. För att se vilka som har betalat kåravgiften ska vi kunna logga in och 
därmed se vilka som är medlemmar. 

 
6) Doktorandpub 

En doktorandpub ska anordnas den 16/9 med start klockan 18 och till 
doktorandpuben bör en dator tas med för de som vill betala kåravgiften på plats 
och därmed genast få medlemsförmånen om en rabattkupong till Örat under 
doktorandpuben.  

 
a) DC bör underrättas så att händelsen kan läggas ut på facebook 
b) Rabatten fastställs till 30 kr per medlem 
c) Jenny skriver ut kuponger  
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7) HURS 
a) Datumet den 25/3 spikas 
b) Lina bokar lokal (släpps i November) 
c) Förslag på föreläsare 

(i) Svante Päbo 
(ii) Hans Rosling 
(iii) Lennart Nilsson 

d) Vi bör kolla upp hur det fungerar med kostnad av lokalhyra och om det 
debiteras något om man reserverar en lokal utan att senare nyttja den 

e) Vilken sal vi ska ha beror på antalet besökare (som kan antas bero på vilka 
föreläsare som kommer) 

f) Alla uppmanas fundera och kolla efter föreläsare 
g) Båda ”klassrums”-salarna på övervåningen i glasentréen (Almen och 

Björken) bör bokas för företagen 
h) Jenny kollar upp tidigare kostnader för företagen för att delta  

 
8) Kick-off 

Det tidigare preliminära datumet 8-9/10 stryks då flera inte kunde denna helg.  
 
 

9)  Nästa möte 
Nästa möte äger rum fredagen den 24/9 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. 


