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Doktorandsektionen vid Medicinska fakulteten i Linköping 

 

Protokoll från DOMFIL:s styrelsemöte 2011-04-26 

 

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

Nina Ottosson, Nazdar Ghafouri 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas av DOMFIL:s ordförande Anna Eskilsson 

 

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson 

Anna Eskilsson väljs till mötesordförande, Nina Ottosson till mötessekreterare och 

Lina Wirestam till justeringsperson 

 

3. SULF-dagen 

a. Äger rum den 12/5-11 

b. Fika 

i. SULF meddelar DOMFIL hur många som är anmälda och därmed vill 

ha fika, SULF står för lunch till organisatörerna. Jenny förvarnar 

Cellskapet om fikabeställningen, bekräftar antalet två dagar innan 

tillställningen. Från DOMFIL kommer troligtvis tre personer som gärna 

vill ha lunch. 

c. Informationsvägar 

i. Göra facebook-event och skicka ut en påminnelse till våra medlemmar 

ii. SULF har mailat information till samtliga doktorander 

iii. SULF har skickat en mängd utskrifter som vi ombedes distribuera  

 

4. Consensus-avtal 

Nu har vi skrivit på avtal med Consensus, se ”Sektionsavtal för verksamhetsår 

2010/2011”. Signerat av Anna Eskilsson för DOMFFIL:s räkning och Emma 

Holmquist Sköld för Consensus räkning. 

 

5. Representantmiddag 

a. 11 anmälda representanter + 7 från styrelsen  18 personer 

b. Avsmakningsmeny med vinprovning (695 + 695 = 1390 kr per person) 

c. Allergier 

i. Simon: glutenintolerans 

ii. Nazdar: skaldjur, löjrom, fläskkött 

iii. Anna E: fisk och skaldjur 
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iv. Ulrika: curry 

v. Daniel: nötter 

vi. Sara: jord- och pinjenötter 

 

6. Sektionsmöte 

a. 23:e maj 

b. Preliminär inbjudan måste snart skickas ut 

c. Ny styrelse borde väljas (ett flertal kandidater finnes som kommer att 

informeras) 

d. Kaffe med lättare fika beställs från Cellskapet 

e. Middag på Napoli är föreslaget för de som kommer på mötet 

 

7. Sommarfest 

a. 8:e juni 

b. Mat med catering – Matverstaden är ett bra alternativ – Anna F pratar med 

dem och kollar om man kan ha grillkväll eller liknande 

 

8. Utnämning av representanter 

a. Representanterna blev frågade att undersöka hur deras styrelse eller nämnd vill 

att nya representanter ska utses (ändringar på grund av kårobligatoriet) 

b. Nästa års styrelsemöte borde vara relativt tidigt under hösten då nya 

representanter förmodligen kommer att behövas under vårterminen alternativt 

under höstterminen 

c. Om den nya rekryteringen kräver att stadgarna ändras måste dessa meddelas 

med sista kallelsen en vecka innan sektionsmötet.  

 

9. Verksamhetsberättelsen 

a. Lina tittar igenom den befintliga och funderar över vad som ska läggas till 

inför nästa års verksamhetsberättelse. Den reviderade berättelsen måste vara 

klar till den slutgiltiga kallelsen till sektionsmötet. Vår berättelse ska författas 

under hösten. 

 

10. Urfasning av gamla styrelsen 

Det finns ett önskemål från eventuella kommande styrelsemedlemmar att delar av 

befintlig styrelse finns kvar i styrelsen även nästa år men utan poster och ha mer som 

en stödjefunktion. Det skulle främst finnas ett behov av gamla styrelsemedlemmar 

under hösten med lite fadderverksamhet. Det kan också vara bra att påpeka att gamla 

styrelsen gärna får kontaktas ofta och mycket med olika frågor.  

 

11. Eventuell kommande aktivitet 

Ledarskapskurs med lite ”lära känna sig själv”-tema – potentiellt till en medlemsdag 

eller för nya styrelsen.  
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12. Doktorandpub 

Nästa vecka efter SULF-dagen är ett potentiellt datum, Anna F pratar med VilleValla 

(pga. Örats rekonstruktionsarbete) och efterfrågar bekräftelse så snart som möjligt.  

 

13. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte planeras till tisdagen den 3:e maj klockan 16:30, innan 

representantmiddagen.  

 

 

 

Vid protokollet        Ordförande              Justeras 

 

______________________       ______________________      _________________________ 

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

 

 


