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Doktorandsektionen vid Medicinska fakulteten i Linköping 

Protokoll från DOMFIL:s styrelsemöte 2010-11-12 
 

Närvarande: Anna Eskilsson, Linda Åkerman, Anna Forsberg, Jenny Nilsson, Nazdar 

Ghafouri och Nina Ottosson 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas av DOMFIL:s ordförande Anna Eskilsson 

 

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson 

Anna Eskilsson valdes till mötesordförande, Nina Ottosson till mötessekreterare och 

Anna Forsberg till justeringsperson 

 

3. Sektionsmöte 

a. Kallelse skickades ut 2010-11-10 

b. Simon har skickat ekonomisk berättelse till Ulrika men då den kom senare än 

en månad innan mötet är det inte säkert att Ulrika accepterar det och om det är 

klart senast fem dagar innan mötet (ska skickas ut med annan information inför 

mötet). I annat fall bordlägges frågan tills nästa sektionsmöte (våren 2011) 

c. En del poster saknar personer, lediga poster annonserades i samband med 

kallelsen. Suppleanter kan flyttas upp till ordinarie i vissa fall. Eventuella 

fyllnadsval kan sedan genomföras under nästa år för personer som exempelvis 

ska disputera under senare delen av nästa år 

d. Ingen av de som avsade sig ansvaret för posterna har föreslagit någon ny 

 

4. Anna Eskilsson blir genom fyllnadsval invald som suppleant i Consensus-FUM 

 

5. Inför HURS 

a. Angående inbjudna föreläsare: 

i. Jonas Mattsson har tackat ja till inbjudan och vill gärna ha sin 

föreläsning under eftermiddagen. 

ii. Christoffer från Umeå har också tackat ja men vill gärna prata under 

förmiddagen 

iii. Patrik Blomstedt hade andra planer och kunde därmed inte delta 

iv. Lasse Brännström har ännu inte svarat ja offentligt men har dock svarat 

ja muntligt 

 

6. Angående mötet med Christina Ekerfeldt och Annelie Lindström 

a. De som har ansvaret för dotorandkurser är FUN 
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b. Annelies hjälp finns att tillgå, exempelvis om man har problem med sin 

handledare 

c. Annelie vill gärna anordna en doktoranddag med fokus på de doktorander som 

är i slutfasen av sitt doktorandprojekt. Doktoranddagen vill de gärna anordna i 

samband med SULFs doktornadevenemang. 

d. Forskningsstudierektorerna vill gärna synas under HRUS, exempelvis med en 

presentation.  

e. Det finns ett önskemål om att forskninsstudierektorernas kontaktuppgifter 

finns att tillgå på DOMFILs hemsida 

f. Ett möte med Annelie i första hand, även med Christina vid behov, bör 

anordnas varje termin  

 

7. Nobelfesten 

a. Cellskapet är inte längre ett alternativ då deras stadgar motsäger sig att 

organisationer lånar lokalen.  

b. Hälsans Hus framstår nu som det bästa alternativet 

c. Anna F undersöker var en trerätters inklusive porslin kostar från HG och gör 

också en preliminärbokning hos dem 

d. Inbjudan till Nobelfesten skickas ut så snart som vi vet lokal och kommer då 

också att publiceras som ett event på vår facebook-sida 

 

8. Nästa möte planeras till den 24/11 klockan 17:30 hemma hos Nazdar.  

 

 

 

 

Vid protokollet        Ordförande              Justeras 

 

______________________       ______________________      _________________________ 

Nina Ottosson, sekreterare        Anna Eskilsson, ordförande     Lina Wirestam, vice ordförande 


