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Doktorandsektionen vid Medicinska Fakulteten i Linköping 

 

Protokoll från DOMFIL:s styrelsemöte 2010-10-04, nr.4 
 
Närvarande: Anna Eskilsson, Nina Ottosson, Lina Wirestam, Jenny Nilsson, Nazdar 
Ghafouri och 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) Marknadsföring 

 Länka till Domfils hemsida från sidan med information om 
doktorandantagning 
 

 Lämna skriftlig information om Domfil vid antagningsseminarier 
(doktorandrepresentanter finns närvarande) 
 

4) Doktorandrepresentanter 
Doktorandrepresentanterna väljs inte på samma sätt som tidigare av Domfil i och 
med bortskaffandet av kårobligatoriet men vi kan fortfarande rekommendera 
representanter till olika styrelser och liknande. Att välja doktorandrepresentanter 
har nu istället blivit valberedningens uppgift och om då någon motkandiderar mot 
den representant som vi har föreslagit är det upp till valberedningen att besluta 
om vem som blir representant. 
 
En annan fråga som lyftes angående doktorandrepresentanterna är utifall dessa 
måste vara medlemmar i Domfil men det kan vi på grund av avskaffandet av 
kårobligatoriet inte längre kräva. Däremot bör de bli medlemmar om de ska delta i 
någon representantaktivitet som anordnas av Domfil.  

 
5) Representantaktivitet 

Som representantaktivitet bestämdes det att vi under hösten ska anordna en 
brunch för de av Domfil utsedda doktorandrepresentanterna. Två förslag var på 
Stångs eller Pitchers med då Stångs inte längre erbjuder brunch kommer den att 
ske på Pitchers lördagen den 30/10.  
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6) Medlemsaktivitet 
Som medlemsaktivitet kom förslaget upp att ha en mindre föreläsningsserie som 
attraherar en bredare publik och inte är så forskningsområdesbunden. Sådana 
föreläsningar skulle kunna ta upp följande: 

a) Vanliga misstag vid artikelskrivning (både språk och struktur) 
b) Presentationsteknik med ex. en logoped 
c) Information om hur man ska gå tillväga då man skriver sin avhandling 

 
 

7)  Nästa möte 
Nästa möte kommer att äga rum den 22/10 klockan 11:45 på restaurang Brigaden 
i Garninsonsområdet. 

 
 
 

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


