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Doktorandsektionen vid Medicinska fakulteten i Linköping 

 

Protokoll från DOMFIL:s styrelsemöte 2011-02-24 

 

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

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. Ekonomi 

a. Bankgiroadressen är felaktig, Jenny har ändrat den och gett den en generell 

adress som även kan användas för kommande styrelser 

b. Swedbank föreslog placeringskonto för att vi ska få ränta på våra innestående 

pengar. Vi behöver dock mer information om hur det fungerar för en icke 

vinstdrivande organisation och bokföring av en ränteinkomst för att ta ställning 

till det.  

c. Fakturorna är skickade och ska därmed vara betalda innan HURS. 

 

4. Ny doktorandrepresentant efterfrågas till ny grupp 

Peter Söderkvist har frågat Jenny om vi vill ha någon representant i en ny undergrupp 

till FUN som ska utvärdera kursplaner. För att få mer kunskap ska mer information 

efterfrågas, ex. om det bara gäller doktorandkurser eller även vanliga kurser och hur 

ofta möten planeras m.m. 

 

5. SULF:s doktoranddag 

Doktorand- och blivande postdoc-dag med SULF och eventuellt i samarbete med 

Junior Faculty börjar nu planeras. Hur vi ska vara engagerade är ännu inte riktigt klart 

men ex. bidra med idéer och sprida informationen. 

 

6. Representantaktivitet 

Nina ringer Karamello och kollar vilka datum under v14 som de skulle kunna anordna 

en choklad- och vinkväll. Även om vi inte blir 20 personer kan vi betala för 20 

personer (5000 kr) 
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7. Doktorandpub 

Då Örat snart stänger för renovering behöver vi ett  nytt ställe för doktoranpub, såvida 

doktorandpubarna ska fortsätta. Ett alternativ är att anordna dem på studentpuben 

VilleValla. Nina kollar upp om det skulle fungera. 

 

8. Aktivitet för eventuella medlemmar i kommande styrelse 

Ett förslag som kom upp för en blivande styrelse eller de som funderar på att vara med 

i en blivande styrelse är en Ölprovning på VilleValla.  

 

9. Medlemsaktivitet 

Semmelkväll för medlemmar, antingen genom att köpa färdiga semlor (någon form av 

föranmälan kan då vara lämpligt) eller med att beställa släta bullar och sedan fylla 

dem med lämpliga ätbara ting.  

 

10. HURS-planering 

a. Lunch och fika från Cellskapet 

a. Jenny har anmält till Cellskapet (omkring 50-100 personer) i enlighet med 

tidigare planering (ostsmörgås till morgonfika, rejäl smörgås till lunch och 

kaka till eftermiddagskaffet) 

b. Present till föreläsare och doktorandtalare: korg med kaffe och the eller 

annat gott (föreläsare 150 kr och doktorander 50 kr) 

c. Två har hittills anmält sig med postrar, dock än ingen som vill ha muntlig 

presentation 

d. Ännu ingen information från föreläsarna om resekostnader 

e. Lekar under kvällen diskuterades 

f. Meny (nummer 1) 

i. Förrätt: Grillad tonfisk smaksatt med apelsin serveras med paella på 

korngryn och kräftstjärtar samt en rökt tomatreduktion 

ii. Huvudrätt: Halstrat hjortinnanlår serveras med salta fattiga riddare 

med pepparrot därtill en rödbets- och palsternacksragu samt 

russinsky 

iii. Efterrätt: hallontryffelpaj med chokladglass samt rårörda bär 

 

 

Vid protokollet        Ordförande              Justeras 

 

______________________       ______________________      _________________________ 

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

 


