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Doktorandsektionen vid Medicinska fakulteten i Linköping 

 

Protokoll från DOMFIL:s sektionsmöte 2011-05-23 

Närvarande: Bilaga 1 

1. Mötet öppnas av DOMFILs ordförande Anna Eskilsson 

2. Anna Eskilsson väljs till mötets talman 

3. Nina Ottosson väljs till mötets sekreterare 

4. Nazdar Ghafouri och Linda Åkerman väljs till justeringspersoner tillika rösträknare 

5. Mötets behöriga utlysande: kallelser har skickats ut till medlemmarna i tid och vi är tillräckligt 

många för att mötet ska vara behörigt. Mötet beslutas vara behörigt. 

6. Justering av röstlängden: vi är tillräckligt många 

7. Andra frågor: inga 

8. Föredragningslista fastslås enligt Bilaga 2 

9. Rapport från styrelsen: 

a. Än så länge endast två frivilliga till nästa års styrelse 

b. Vi har haft det bra och trevligt det här året med flera lyckade evenemang såsom 

HURS, PhD student day med SULF m.m. 

10. Ekonomisk rapport för vårt verksamhetsår presenteras av DOMFIL:s kassör Jenny Nilsson 

enligt Bilaga 3. Sammanlagt kommer det att finnas omkring 140 000 kr på DOMFIL:s 

bankkonto efter vårt verksamhetsår. Det finns ingen anledning för oss att ha så mycket pengar 

på kontot. 

11. Verksamhetsplan för nästa år presenteras av Linda Åkerman och Lina Wirestam enligt Bilaga 

4 och densamma fastlåstes genom omröstning. 

12. Budget – frågan bordlägges en stund 

13. Val av nya styrelsemedlemmar till DOMFIL 2011/2012 

a. Daniel Söderberg väljs till kassör 

b. Axel Israelsson väljs till ordförande 

c. Anna Eskilsson väljs vill sekreterare 

d. Resten av posterna är vakanta och gamla styrelsen ska göra allt de kan för att fylla de 

andra platserna. 

14. Nästa års budget presenteras av DOMFIL:s kassör Jenny Nilsson enligt Bilaga 5. Densamma 

fastslås genom omröstning. Ingen röstar däremot. 

15. Fyllnadsval av representanter. Samtliga nya representanter tillsätts då de olika kommittéerna 

har skifte av poster, normalt vid VT12 

a. Anställningskommittén 

i. Sara Börjesson (ordinarie) har disputerat och ersätts av Pontus Lindblom 

(tidigare suppleant) 

ii. Nina Ottosson blir suppleant 

b. Antagningskommittée IKE 
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i. Lotta Agholme (ordinarie) vill sluta. Ersätts av Lina Wirestam 

c. FAM 

i. Mia Vallin (suppleant) har disputerat och Nazdar Ghafouri kommer 

rekommenderas till valberedningen då dessa efterfrågar ett nytt namn  

d. FUN 

i. En vakant post finnes till vilken valberedningen kommer rekommenderas att 

tillsätta Jenny Nilsson 

e. IKE Styrelse 

i. Fredrik Jerhammar (ordinarie) vill sluta och Anna Eskilsson (tidigare 

suppleant) tar över 

ii. En suppleant plats blir därmed ledig till vilken Anna Forsberg kommer att 

rekommenderas då valberedningen efterfrågar ett namn 

iii. Ytterligare en vakant plats finnes och då valberedningen efterfrågar ett namn 

kommer Caroline Bivik att rekommenderas 

16. Inkomna propositioner  

a. Inköp av doktorshattar och/eller inköp av ljudanläggning (Bilaga 6). Det borde inte 

vara omöjligt att hitta ett lagringsutrymme för sådana saker. Det godkänns att 

styrelsen får köpa en ljudanläggning och nya doktorshattar. Det lämnas till styrelsen 

att eventuellt ändra avgiften för uthyrning av hattar. 

b. Den andra propositionen gäller en retreat för medlemmar(Bilaga 7) eller inbjudan av 

föreläsare, exempelvis inom retorik.  

c. Det ges styrelsen makt att välja vad som ska göras med överblivna pengar.  

17. Några nytillkomna frågor: 

a. Ett önskemål är att nya styrelsen kommer att hålla sina styrelsemöten på olika platser 

på Universitetet och även att medlemmarna har information att tillgå om vart möten 

hålls utifall att de vill komma och diskutera en specifik fråga. Dock är det upp till 

styrelsen att besluta huruvida alla diskussioner är offentliga.  

18. Mötet avslutas 

 

Vid protokollet        Ordförande               

______________________       ______________________       

Nina Ottosson, sekreterare        Anna Eskilsson, ordförande      

 

Justeras         Justeras               

______________________       ______________________       

Nazdar Ghafouri         Linda Åkerman      

 


