Doktorandsektionen vid Medicinska fakulteten
i Linköping

Protokoll styrelsemöte Domfil – 19 januari 2012
Present: Axel Israelsson (o.f.), Almina Kalkan (v.o.f.), Sven Petersson (webansv.), Daniel
Söderberg (k), Helene van EttingerVeenstra (s), Stefan Ljungren (Consensus) från
12:40
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av DOMFIL:s ordförande Axel Israelsson

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson
Axel Israelsson väljs till mötesordförande, Helene van Ettinger‐Veenstra till
mötessekreterare och Sven Petersson till justeringsperson

3. HURS – hur går det?
Förberedelsen går bra, vi behöver hitta fler föreläsare. Vi har noterat att det
hjälper mycket att tidigare organisatorer är med i arbetsgruppen, vi får skapa
en informationspärm till nästa års organisatorer.
4. Nominera till SFS
Vi lägger ut på hemsidan att en ombud behövs
5. Doktorandpub
Pubdata blir 2:a februari, 12:a april och 7:a juni, Alma blir ansvarig.
6. Mail till alla doktorander
Det kommer utskick om forskningspriset av HURSkomité. Också ska DOMFIL
skicka en välkomsmejl med påminnelse om HURS, arbetsgruppen, PhD – The
Movie, att bli medlem. Axel ska skapa en mail.
7. Läkardoktorandmall
Vi behöver hitta riktlinjer till läkardoktorander, hur länge får man vara assistant
osv.
8. PhD – The Movie
Vi vill vara med i att organisera detta, Alma ska kontakta Åsa Rybo Landelius
från SULF för konkretisering. Vi tänker på att annonsera på hemsidan,
marknadsföring, information på dagen själv och en ledat diskussion efteråt
9. Intyg till gamla domfilstyrelseaktiva
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Det kunde bekräftas med gamla protokoller vem var styrelsemedlem i DOMFIL
2007/2008, så dom kan få en intyg.
10. Övrigt
Vi ska samla in information från arbetsgrupper. Nästa möte är 15 februari kl. 12
hos Axel (efter HURS deadline).

Vid protokollet
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