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Ghafouri 

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av DOMFILS: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. HURS 
a. Följande potentiella föreläsare ska mailas så snart som möjligt (Lina 

mailar om annat ej angivet) 
i. Heriberto Rodriguez-Martinez (Reproduktionsbiologi, LiU) 

heriberto.rodriguez-martinez@liu.se 
 

ii. Jonas Matsson (Benmärgstransplantation, KI) 

Jonas.Mattsson@ki.se 
 

iii. Patrik Blomstedt (Farmakologi och Klinisk neurovetenskap, 
Umeå Universitet) 
patric.blomstedt@neuro.umu.se 
 

iv. Bijar Ghafouri (Proteomik, LiU)  

bijar.ghafouri@liu.se 
 

v. Fredrik Nyström (LiU Internmedicin)  

fredrik.nystrom@lio.se 
 

vi. Lasse Brännström (ledarskap, SAAB) – maila så fort Nazdar har 
kollat upp hans mailadress 
 

vii. Christopher Fowler (farmakologi, Umeå) – Nazdar mailar 
 

viii. Mattias Alenius (Neurologi, LiU)  
mattias.alenius@liu.se 
 

ix. Mattias Magnusson (Autoimmunitet, LiU) 
mattias.magnusson@liu.se  
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b. Björn Granseth och Mattias Magnusson ska kontaktas med en önskan 
om att inte planera in något Life Science under HURS-veckan och 
istället rekommendera HURS-föreläsningarna 
 

c. Angående lokaler tas beslutet att både de mindre salarna samt en 
större sal på nedervåningen bör bokas. Lina har koll på hur bokningen 
av lokalerna går till och kommer att boka dessa så snart det är möjligt 

 
d. Consensus kommer att bjudas in för att informera doktorander och 

blivande doktorander om kårens arbete.  
 

e. Lina skickar en påminnelse till de företag som har blivit inbjudna men 
ännu inte har svarat 

 
4. Representantaktivitet 

Till brunchen på Pitcher’s är det nu åtta personer inbjudna och de i styrelsen 
som vet att de kan delta är Jenny, Anna E samt Nina 
 

5. Sektionsmöte och doktorandpub 
Nästa sektionsmöte planeras till den 2/12. Anna E kollar upp vad som behöver 
ordnas med omval/omrekommenderingar av representanter samt när inbjudan 
måste skickas ut. I samband med sektionsmötet inbjudes medlemmarna till en 
doktorandpub där mötesdeltagande medlemmar för en Örat-kupong. 
 
Dessa event bör publiceras både på Domfils hemsida samt på vår facebook-
sida så snart som datum och tid är fastslagna.  

 
6. Inför möte med fackliga representanter   

Nästa vecka (den 27:e oktober) kommer ett möte äga rum där Domfil har 
inbjudit Örjan Lönnevik (SACO:s ombudsman) samt Åsa Rydbo Landelius 
(SULF:s ombudsman) för samtal om doktorandernas arbetssituation. De 
punkter som vi vill diskutera är bland annat:  
 

 doktorandernas lönestege och om det planeras någon revidering av 
den samt en specificering av de gällande villkoren för vart i 
löneintervallet som man placeras i som nyantagen 
 

 stipendiernas möjlighet till återuppståndelse 
 

 klargöra anställningsvillkoren (pensionssparande, försäkringar m.m.) 
 

7. Möte med IKE:s och IMH:s prefekter 
Christina Ekerfelt kommer att delta på mötet angående doktroandutbildning 
och doktorandkurser fredagen den 5:e november och ett möte med IMH:s 
prefekt Birgitta Öberg bör genomföras efter detta.  
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8. Nobelfesten 
Lokalen i Hälsans Hus fastslås och Anna Nilsson ska frågas om hur bokning 
av denna sker.  
 
Fyllecellen ställer gladeligen upp med både servering och gyckel 
 
Två förslag på catering är Matkällaren samt Matverkstaden och 
styrelsemedlemmarna uppmanas att komma på fler förslag till nästa möte där 
fokus bland annat kommer att ligga på Nobelfesten.  

 
9. Nästa möte 

Nästa möte planeras till den 3:e november och kommer att hållas hemma hos 
Nina Ottosson klockan 19:00.  
 
 

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


