Doktorandsektionen vid Medicinska fakulteten
i Linköping

Protokoll styrelsemöte Domfil – 19 Okt 2011
Present: Axel Israelsson, Alma Kalkan, Daniel Söderberg, Sven Petersson, Helene van
EttingerVeenstra samt Stefan Ljunggren från Consensus
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av DOMFIL:s ordförande Axel Israelsson

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson
3. Axel Israelsson väljs till mötesordförande, Helene van Ettinger‐Veenstra till
mötessekreterare och Sven Petersson till justeringsperson
4. Representanter
Fakultetsstyrelsen behövs nu bara 1 ledamot samt 1 suppleant
Axel skickar mail till nuvarande representanter om dom är aktiv och aktuell.
5. Sektionsmöte
Datum: 22 november kl. 17:00. Vi ordnar fika samt Alma bokar en sal. Daniel
ordnar blommor till föregående styrelsen.
Dagordningen: Arbetsgrupp, kickoff, representanter, tacka av föregående
styrelsen, ansvarsfrihet (genomgång av revisor Simon) och vi bygger på
stadgar, val av ny kassör (Daniel Söderberg ska bli ledamot), nöjd
doktorandindex med information av Stefan.
6. Kickoff
Intressepunkter av medlemmar: Lön ojämlik och låg, Introduktion till
nyanställda, Forskarutbildningskurser, Inkludering/jämtställthet
(vegetarianen, internationella studenter), Sociala events, Hemsida, Mer
medlemmar (nu: ~20 % av HU doktorander)
7. Jämställd forskarutbildning
Vi bjuder in en workshop och några av styrelsen ska vara med.
8. HURS
Några av styrelsen ska mötas HURS arbetsgrupp (Helene ordnar mötet) och
sätta igång planering. Styrelsen ska också tänka på tillsammans med HURS
hur arbetsgruppens arbete blir värderat.
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9. Uppdatering FUM text
Vi gick genom detta med Stefan; styrelsen har inga nya synpunkter att lägga
till i texten utan att har haft input från medlemmar på sektionsmötet. Stefan
ska uppdatera text som redan fanns så att den överenstämmer med
nuvarande vision av Domfil och Consensus.
10. Doktorandhatter
Helene ska ta doktorandhatter från Jenny. Vi ska köpa några nya hatter.
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