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Närvarande: Anna Eskilsson, Anna Forsberg, Lina Wirestam, Linda Åkerman, Jenny Nilsson 
samt Nina Ottosson 

 
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. Fyllnadsval 

Janna Malmsten väljs in till IMH:s antagningskommité (fyllnadsval) som en 
extra suppleant. Samtliga röstade för. 

 
4. Sektionsmöte 

a. Den 2:a december spikas. Klockan fem börjar mötet med julfika. 
 

b. Kallelse måste skickas ut nästa vecka med en preliminär företagslista 
(Anna skriver ihop en) över saker att diskutera.  I inbjudan ska det även 
stå att motioner eller andra diskussionsförslag mottags med 
tacksamhet.  

 
c. I stadgarna står det angivet vilka poster som ska väljas och de som 

eventuellt ska väljas om eller inte måste kontaktas innan mötet. Om det 
är någon som vill sluta har de ofta egna föreslagna ersättare.  

 
d. Simon är inte klar med sin ekonomiska berättelse och då Ulrika 

(revisorn) vill ha den en månad innan kan det bli svårt att hinna. Annars 
får den tas upp på nästa sektionsmöte. 

 
e. En efterföljande pub på örat planeras med ölbiljetter till de som deltagit 

på mötet.  
 

f. Lina bokar lokal, förslagsvis Rönnen (17-19). 
 

g. Inbjudan till rösträttsinnehavande skickas ut av Anna E. 
 
  



__________________________________________________________________________________________ 

DOMFIL 

Örat. Hälsounivesitetet  www.domfil.se 

581 85 Linköping  styrelse@domfil.consensus.liu.se 

5. Möte på fredag med Kristina  
a. Doktoranddagar:  

Vad innefattas och vad är vår roll? 
 

b. Forskarutbildningskurser:  
Mer information, poäng för kurser på annan ort, tydlig sammanställning 
över befintliga kurser (även de som går sällan) – Uppdaterad, konstig 
lista som ligger länkad från hemligt ställe verkar finnas men vart och 
hur? Mail från Eva Gustavsson borde redas ut: vad innebär det? Vilka 
kurser är egentligen obligatoriska? Obligatoriska kurser där antalet 
platser inte räcker till gör att hela kursprogrammet blir förskjutet. 
Bekräftelse på anmälan efterfrågas. FUN är ansvariga för 
forskarutbildningarna med bland annat Simon som 
doktorandrepresentant. 

 
c. Lönestegen (ett nytt möte med även Birgitta Öberg skulle vara bra): 

 
- lika löner för alla doktorander på hela universitetet efterfrågas 

från facket 
 

- många, framförallt yngre forskare anser att det kommer att bli 
dyrt att anta doktorander 

 
- ett förslag skulle kunna vara att Universitet medfinansierar 

nyantagna doktorander och då under deras första tid, 
exempelvis med 50%. Hur ska man då gå tillväga? Propositioner 
genom Universitetsstyrelsen och andra enheter (Daniel är 
representant i Universitetsstyrelsen och Ulrika i 
fakultetsstyrelsen). Har Lotta Agholme skrivit ihop något i frågan 
(pratade om det under representantbrunchen)? 

 
- IKE och IMH borde ha samma lönestege  

 
- Lönesamtal: Institutionen tar över doktorander om handledaren 

går i konkurs men det bör finnas en plan för hur man ska gå 
tillväga om man vill ha ett lönesamtal 

 
6. HURS 

a. Företagen har ännu inte påmints och åtta har redan anmält sig. En 
eventuell sänkning av avgiften kommer inte att göras förrän efter 
påminnelse. 
 

b. Inbjudningar: Samtliga nytillkomna potentiella föreläsare kommer att 
mailas imorgon. Resa och övernattning erbjuds och även arvode om så 
önskas. Lina mailar.   

 
c. Pengar kan eskas från IKE, IHM och FUN. Jenny kollar upp när och 

vart de ska skickas in. 
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7. Nobelfesten 
a. Föregående år hölls festen i Hälsans Hus men då detta egentligen inte 

är okej finns det önskemål om att ha den på annat ställe.  
 

b. Örat är ett förslag och om det är ledigt borde vi kolla upp det så snart 
som möjligt (ska bokas inom en månad). 

 
c. Anna F kollar upp lokal (Örat) och kollar catering (HG). Föreslagen 

meny:  
 

Chevrétårta med ruccolasallad och honungsdressing 

Helstekt örtkryddad fläskfilé med rödvinssås och potatisgratäng- 
99kr 

Chokladtårta med mörkchokladtryffel och hallonkompott - 35kr 
 

d. Om det inte skulle finnas porslin från cateringfirman löser det sig på 
något sätt. 
 

e. 10 500 är totala budgeterande utgifterna och omkring 100 kr är en 
lagom kuvertavgift.  

 
f. Aktiviteter med kategorianknytning är föreslaget. 

 
g. Banderoller (ljusblå till styrelsen, röda till vinnarna), guldpennor och 

broscher med förebilder: Lina ordnar 
 

h. Blandade pryttlar finns på Cellbiologen plan 11 
 
 
 
 
 
 

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


