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Protokoll möte Domfil 2013-01-09 
Närvarande: Stefan Ljunggren (ordförande), Linda Bojmar (v.ordförande), Angelika Holm (utbildningsansvarig) 

1. HURS 

- Forskningspriset 

o Skickas ut av Stefan idag 

o Oklart om seniora forskare – vi får kolla vidare 

- Från förra mötet 

o Olof Sandberg skriver massmail, Mikaela Nygren kollar med matställena, Stefan 

Ljunggren kollar med Daniel Wilhelms. Linda Bojmar kollar med talare. Mailet går ut 

i början på nästa vecka. 

- Ansvarsområden 

o Företagen – mail måste ut snart. Ge datum och kostnad. 6500 kr. Angelika ansvarar 

för mail ut till dem i närtiden. 

o Talare – Måste spåna ut namn och bjuda in. Angelika nämnde om formgivare inför 

poster. Linda skriver ihop en inbjudan som kan skickas till inbjudna talare. 

o Info-mail till doktorander. Olof ansvarade för det. Bör skickas i denna vecka helst. 

Nästan färdigt. Satsa på att skicka i början av nästa vecka. 

o Restauranger. Mikaela ansvarade. Får fråga henne om hur det går. Angelika nämnde 

lokal vid tidigare Le Bistro, heter tegelvåningen, måste kolla om det är festlokal eller 

om de har mat. 

o Postrar. Ska man ha en postersektion där de står vid dem? Möjlighet att köra 

samman med att visa postrar för studenter i läk, medbi, bma för att visa upp 

eventuella platser för projekt. Måste se om ansvariga för undervisning vill dra i det. 

Köra på torsdagen? DOMFIL betalar för posterupptryck.  

o Olof Sandberg ansluter till mötet. 

o Vi behöver sätta ett sista anmälningsdatum. Ett för att vara med på kvällen. En 

annan för poster. Kolla upp om kvälls-lokal samt förra året. Absolut sista 15 mars. 

- Doktorander utifrån 

o Helt okej. Om någon vill är det bara bra. 

- Namnskyltar/påsar mm. – Väntar med. Bra idé. 

2. Innebandy 

- Inte fixat. Olof undrade om tid och lokal. Förslag på hallar ryttargårds, vasahallen och 

gymnastikhallen. För vasahallen och gymnastiksalen är det kommun man måste kontakta. 

Tror det heter fritidsförvaltningen eller annat. Klockan 7-8 helst.  

 


