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Doktorandsektionen vid Medicinska Fakulteten i Linköping 

 

Protokoll från DOMFIL:s styrelsemöte 2010-09-10, nr.3 
 
Närvarande: Anna Eskilsson, Nina Ottosson, Lina Wirestam, Jenny Nilsson, Nazdar 
Ghafouri och Linda Åkerman 

 
Mötets öppnande 
Mötet öppnades av DOMFIL:s ordförande Anna Eskilsson. 
 
Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson 
Anna Eskilsson valdes till mötesordförande, Nina Ottosson till mötessekreterare och 
Lina Wirestam till justeringsperson. 
 
Omröstning för ny styrelsemedlem 
En omröstning genomfördes för att tillskriva Linda Åkerman till posten som 
Studiesocialt ansvarig och då samtliga röstade för detta beslut blev Linda invald till 
styrelsen 
 
HURS 
Företagsinbjudan 
En kostnad för företagens deltagande med utställning och reklam under utskick, 
affischer och dylikt fastställs till 6000 kr 
Följande företag har svarat och tackat ja till inbjudan 
 

(i) Bio-Rad 
(ii) Roche 
(iii) WVR 
(iv) Fisher 
(v) Nordic Biosite 
(vi) Fermentas 

 
Följande företag hade synpunkter på att avgiften på 6000 kr var för hög 

(vii) Promega 
(viii) AH Diagnostics (ansåg att 4000 kr var en lagom avgift) 

 
Angående de företag som ansåg att kostnaden var för hög avvaktar vi med ytterligare 
svar innan vi vet hur många som har tackat ja med 6000 kr som avgift. Om det är 
alltför många som anser att 6000 kr är för dyrt borde vi kanske överväga att sänka 
avgiften och då givetvis för samtliga företag 

 
Lina ombedes att vidarebefordra det mail som sänds som inbjudan till företagen till 
övriga medlemmar av Domfils styrelse utifall att vi kommer på fler företag som bör 
bjudas in 
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Föreläsare 
Följande föreläsare föreslås att kontakta: 

(ix) Heriberto Rodriguez-Martinez (Reproduktionsbiologi, LiU) 
(x) Jonas Matsson (Benmärgstransplantation, KI) 
(xi) Fredrik Nyström (Internmedicin, LiU) 
(xii) Lars Björklund (”inspirationsföreläsning”) 
(xiii) Lasse Brännström 
(xiv) Nya LiU-foassar 
(xv) Bijar Ghafouri (Proteomik) 

 
Vart vill vi ha banketten? 

 
Representantaktivitet 
Frågor som borde undersökas till nästa möte 

(xvi) Budget 
(xvii) Antal inbjudna 

 
Samtliga i styrelsen uppmanas att fundera över aktiviteter då dessa borde 
bestämmas under nästa möte 

 
Ordförandemöte 
Anna var på ordförandemöte och fick bland annat informationen om att det finns 
ekonomiska medel att ansöka om, exempelvis för utbildning av kassörer  

 
ConsensusFUM 
Anna Nilsson och Pontus Lindblom är delaktiga, Anna E planerar att delta på en 
heldagsaktivitet 
 
Doktorandkurser 
Nazdar har försökt få kontakt med (Anette Philipsson) och gör nya försök för att 
upprätta en kontakt 

  
Aktivitet med gamla styret 
Gamla styret planerar att åka till Bodaborg den 20/11 för äventyr och söker 
motståndare. Flera av styrelsemedlemmarna verkar positivt inställda till detta 

 
Domfils hemsida 
Hemsidan måste uppdateras med ny information och kontrolleras så att det endast är 
de nya kontaktuppgifterna som finns. Nya planerade aktiviteter (som Nobelfesten och 
HURS) kan redan nu presenteras i korthet 

 
Domfils logga 
Den logga som nu används på en del av dokumenten (exempelvis på förstasidan av 
dessa dokument) skulle troligtvis må bra av en liten ansiktslyftning 

 
Styrelsemötesprotokoll 
Sekreteraren ombedes sända godkända styrelseprotokoll till samtliga 
styrelsemedlemmar  
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Nästa möte 
Nästa möte hålls på måndagen den 4/10 hemma hos Jenny klockan 18:00 med 
gemensam middag 
 

 
 

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


