Doktorandsektionen vid Medicinska fakulteten i Linköping

Protokoll från DOMFIL:s styrelsemöte 2011-01-10
Närvarande: Anna Eskilsson, Lina Wirestam, 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
Lina Wirestam till justeringsperson
3. DOMFIL:s kommande aktiviteter under våren?
a. Påminna folk om att återigen bli medlemmar i DOMFIL genom att betala
kåravgiften
b. HURS 2011-03-25
c. Representantaktivitet
4. HURS
a. Företag
i. Anmälningstiden har nu gått ut, 14 företag är anmälda
1. Bio-Rad
2. Roche Applied Science
3. Nordic Biosiste
4. Sigma-Aldrich
5. VWR
6. Fisher Scientific
7. Immunkemi
8. Saveen & Werner
9. Nordic Biolabs
10. Fermentas
11. Solveco
12. Novakemi
13. Millipore
14. Eppendorf Nordic
ii. Företagen kommer att faktureras i början av februari med 30 dagars
betalningstid
iii. Nina kontaktar LiU Innovation och frågar om de vill delta
b. Äskning
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i. Pengar eskas från IKE, IMH och FUN (5000 kr från vardera)
c. Annelie Lindström (FUS) vill gärna informera om deras verksamhet
d. Inbjudna föreläsare beställer själva sina biljetter och fakturerar oss sedan.
e. Fika och lunch beställs från Cellskapet
i. Ostsmörgås till frukostfika
ii. Rejälare smörgås till lunch
iii. Kaka till eftermiddagskaffet
f. Avgifter för att delta under HURS-dagen
i. 100 kr i avgift för medlemmar som ej deltar med poster/muntlig
presentation
ii. 400 kr för icke-medlemmer
iii. Kostnadsfritt för medlemmar som presenterar (poster/muntligt)
g. Lokalbokningen är ordnad. Ingen lokalhyra behöver betalas.
h. Doktorandpresentationer
i. Doktorander får ange vid anmälan om de vill presentera sin forskning:
poster eller muntlig presentation
ii. Vikväggar finns att tillgå (står i förrådet vid hissarna på Cellbiologen
plan 10)
i. Banketten: Undersök om de kan erbjuda både fördrink, mat och vin, avec, bar,
dansgolv och DJ. Nazdar efterfrågar offerter från Mjellerumsgården, Ekoxen
och Storans festvåning
5. Pubkvällar på Örat: sista torsdagen varje månad förslås. Linda kollar med DC om
dessa datum: 27/1, 24/2, 31/3, 28/4 och 26/5.
6. Sektionsmötet planeras till den 26:e maj
7. Representantaktivitet: Choklad- och vinprovning på Karamello är ett alternativ. 14 000
kr är budgeterat och endast 990 kronor är använda. Nina ringer och kollar med
karamello med kostnader och upplägg för en sådan aktivitet. Datum för
representantaktiviteten föreslås till vecka 14, 4-6 april.
8. Information till nya doktorander borde ges vid antagningsseminarier. Lina skriver ihop
lite text och Nina fortsätter sedan med layouten.
9. Kommande styrelsemöte: Måndagen den 17/1 hos Anna E. De frågar som då ska
diskuteras är val av restaurang för HURS-banketten, schema till HURS-dagen, postrar
till HURS.
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