
 

 

                     
 
 
 
    
 
 
 

Medicinska doktorandrådet 
  
   PROTOKOLL    
   Sammanträdesdatum 
   2012-10-03 
    
   Plats: Boströmrummet, A11:2, BMC 
 
Närvarande   
ledamöter:  Carl Johan Drott MCB, Ordförande  
  Camilla Andersson ROS, Sekreterare 
  Johan Lindqvist Neuro, Kassör 
  Andreas Karlsson IMBIM 
  Gustav Sundell Medicinska sektionen 

Per Löwdin  Doktorandombudsman 
 
Formalia 
 
§1 Ordförande Carl-Johan Drott förklarade mötet öppnat. 
 
§2  Andreas Carlsson valdes till justerare av protokollet. 
 
§3 Föredragningslistan fastställdes. 
 
§4 Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
§5  Ekonomi 
 
a Täckningsrätt på kontot/kontots överlevnad. 
  

Nuvarande plusgiro kommer att avslutas. Johan Lindqvist, kassör ansvarar för 
nytt internet konto/handkassa. 

 
b Verksamhetsbidrag. 
 

Ny ansökningsomgång nov 2012. Medel för omkostnader i samband med 
informationsträffen kan komma att sökas. 

 
§6 Pågående frågor 
 
a Förslag till utfasning av utbildningsbidraget. 
 



 

 

Stockholms Universitet har beslutat att avskaffa utbildningsbidraget till 2015.  
Vid UU kommer frågan förmodligen att behandlas vid konsistoriets möte i nov. 
Mycket motstånd från visa fakulteter. Vid beslut om avskaffande kan det 
eventuellt bli möjlighet till någon form av dispens. Önskan om att denna dispens 
behandlas av FUK och endast beviljas restriktivt.  

 
b Förhandsgranskning 
  
 Inget ny tillkommet. 
 
c För långa forskningsförberedande kurser 
 

Inget ny tillkommet. Carl Johan ska ta kontakt med sekreterare i FUK gällande 
kursutvärdering, antal platser och kursutbud. 

 
d Obligatoriska kurser – tillräckligt antal platser. 
 
 Introduction to Scientific Research – bara svensk kurs i vår? 
 
e Kursutvärdering. 
 
 Inget ny tillkommet.  
 
§7 Informationsträff för nyantagna doktorander/ny infofilm 
 

Filmen om MDR i den obligatoriska web kursen för nyantagna doktorander 
behöver göras om. Lämpligt att informationsansvarig ansvarar för detta. 

 
a Datumförslag 21 eller 22 nov – kombinera med AfterWork? 
 

Information om doktorand Afterwork har inte gått att få fram. Det beslutas att 
informationsträffen ska genomföras Ons 21/11. Ordf. Carl Johan bokar lokal. 
Presidiet ansvarar för fortsatt planering och att aktuella doktorander får 
information om träffen. 

  
§8 Hemsidan/info utåt 
 
 Ingen av de ansvariga personerna är närvarande. 
 
Meddelanden 
 
§9  
 Områdesnämnden 
  
 Au: Inget att rapportera gällande utbildningsbidrag utöver tidigare § 6a. 
 Medicinska fakulteten är dålig på att ”ta hand om” forskare som disputerat. Det 

är viktigt att få forskare att fortsätta. Nytt förslag om antagning av excellenta 
lärare. Det är dock oklart om det kommer att finnas någon 
doktorandrepresentant i gruppen som anställer dessa.  

 



 

 

 
Diabetes dag 14/11. Lämplig byggnad/monument ska ljussättas denna dag. 
Informationen från biblioteket till studenter/doktorander fungerar inte helt bra. Bör förbättras. 
  
Kommittén för utbildning på forskarnivå 
  
Ingen representant närvarande. 
  
Doktorandnämnden (DN) 
 
Vid det senaste mötet togs beslut om verksamhetsplan och budget. Regeringens 

forskningsproposition presenteras 16/10.  
Utredning remiss inovationsstödjande verksamhet.  
Afterwork verksamheten kommer att dra igång igen. 
  
 Farmaceutiska doktorandrådet (FDR) 
  
 Ingen representant närvarande. 
  
 Medicinska sektionsrådet  
 
 Inget att rapportera. 
 
 Medicinska kommittén 
  
 Inget att rapportera. 
 
 ALF-nämden/-styrelsen  
  
 Ingen representant närvarande. 
 
 Docenturkommittén 
  
 Inget att rapportera 
  
 Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakultetet 
  
 Inget att rapportera. 
  
 Biblotekssamverkan M 
  
 Ingen representant närvarande. 
 
 Jämställdhetskommittén 
  
 Ingen representant närvarande. 
  
 Övriga  
  
 Inga övriga meddelanden. 



 

 

 
 Flyttgruppen BMC 
  
 Ingen representant närvarande. 
 
§10 Nästa möte 
  

Nästa möte beslutas äga rum 12 nov kl. 12.00-13.30 på Rudbeck. Exakt lokal 
meddelas senare. 

 
Övriga frågor 
 
§11 
 
a Utlysande av ledig plats i Styrelsen för Stam Celler  
  

Nuvarande representant har begärt att få bli entledigad. Ett mail kommer att 
skickas ut så att de som är intresserade av posten kan anmäla detta. 

 
Mötet avslutas 
 
§12 Ordförande Carl Johan Drott förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Carl Johan Drott, ordförande  Camilla Andersson, sekreterare 
 
      
_______________________ 
Andreas Karlsson, justerare     


