Doktorandsektionen vid Medicinska fakulteten i Linköping
Protokoll från DOMFIL:s styrelsemöte 2011-04-11
Närvarande: Linda Åkerman, Lina Wirestam, Nina Ottosson, Jenny Nilsson, Anna Eskilsson
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. SULF-dagen
a. 12/5 är bokat för SULF-dagen och Jenny kollar lokalbokning. Helst samma sal
hela dagen men annars byte vid lunch
b. Alla föreläsningar måste hållas på engelska
c. Informationsvägar
i. Finns maillista för stipendiater kan en sådan användas – annars också
masterprogrammet
ii. Budskapet bör spridas muntligt
iii. Fikarum
iv. Facebook-event
v. Flyers?
vi. Maila alla antagna doktorander
vii. Publicera på hemsidan
d. 2h för doktorander och 2h inför post-doc (karriärmöjligheter)
e. Lunch serveras till organisatörer, fika (både för- och eftermiddags) till
deltagande om anmälan sker senast en vecka innan (beställs från Cellskapet)
f. En SULF-dag planeras även till hösten
4. Potentiella mål att spendera pengar på:
a. Pengar borde spenderas på att informera doktorander om vår verksamhet
b. Missionera mera – gå ut och prata på avdelningar och gärna då i samband med
ett evenemang så att vi har något konkret att jobba med
c. Ett evenemang med blandat innehåll (både mer och mindre allvarliga ämnen)
med inbjudna föreläsare
d. Tryckt information
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e. Är budgeterade pengar förbrukade pengar? I så fall kan vi budgetera för ex. ett
evenemang under hösten
f. Sommarfest för medlemmar med antingen beställd mat eller gå ut och äta
tillsammans efter
g. Mer pengar bör budgeteras till Nobelfesten nästa år än vad som var budgeterat
för festen 2010
h. Resestipendier är en god idé men troligtvis svårt att genomföra på ett bra och
rättvist sätt
5. Sektionsmöte
a. 23: maj
b. Klockan 17:00
c. Kaffe beställs från Cellskapet
i. DOMFIL-tårta (med logga!) beställs från ett tårtställe
ii. Jenny kollar lokal
6. Sektionsfest
Sektionsfest planeras till den 8:e juni
7. Representantaktivitet
a. Middag på Stångs
b. Specificering av mat och dryck görs när vi vet hur många som anmäler sig
c. Tisdagen den 3:e maj, klockan 18:00
d. Mat och dryck – ingen kostnad för representanterna
e. Anmälan senast 26:e april
8. Nästa möte
Nästa möte blir den 26:e april klockan 17:00 i Flugan

Vid protokollet
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______________________
Nina Ottosson, sekreterare

______________________
Anna Eskilsson, ordförande
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Lina Wirestam, vice ordförande
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