Protokoll fört vid Medicinska fakultetens doktorandråds möte 02-09-04

	Mötet öppnades av ordförande Michael Hultström. Närvarande var: Michael Hultström , Markus Sjöblom , Elizabeth Pavez-Lorie, Mikael Persson , Maria Jönsson och Anders Melander.
	Punkten professorsplaneringsgruppen läggs till dagordningen som § 8. Dagordningen godkändes.
	Mikael Persson valdes till mötessekreterare.

Maria Jönson valdes till justerare.
Kallelseförfarandet godkändes.
Föregående mötes protokoll. Föregående möte var MDRs årsmöte. Detta protokoll var ännu ej justerat och klart varför frågan bordlades.
Rapporter
Michael Hultström avlade rapport om fakultetsnämndsmötet det bl.a. beslutats att en professorsplaneringsgrupp skall tillsättas för att koma upp med en treårig professorsplan. MDR är ombedda att ställa upp med en representant till denna grupp.
Elizabeth Pavez-Lorie avlade rapport om jämställdhetskommittén som vid sitt senaste möte diskuterat om deras uppdrag även kunde anses beröra frågor som jämställdheten mellan doktorand och handledare, samt student och lärare.
Mikael Persson avlade rapport om MDRs ekonomi. Denna kan anses vara stabil och sedan denna termins verksamhetsbidrag från kåren á 3000 kr inkommit så är MDRs tillgångar värda 7054 kr och 53 öre
Förtroendevalda rapporterade att universitetet beslutat om nya riktlinjer för disputationer där en övre gräns på 175 promovendi tillåts på våren. Det beslutades också att den maximala väntetiden för promovering skall vara tre år.
	Professorsplaneringsgruppen. I enighet med vad som framkommit av rapporten från fakultetsnämndens möte valdes Magnus Johansson till MDRs representant i professorsplaneringsgruppen.

Kåren har beslutat om extra medel till doktorandnämnden på 36000 kr. Det ligger som förslag att dessa pengar skall användas till en ny tjänst på kåren för att arbeta mot regering och riksdag. Andra alternativ skulle vara arvodering till doktorandrepresentanter. MDR väljer att genom inte aktivt stödja något av förslagen vilket indirekt stödjer huvudförslaget om en extra tjänst.
Remiss om anställningsförfarande. Universitetet har tillsatt en arbetsgrupp för att snabba upp rekryteringsförfarandet av nya professorer. En rekrytering tar nu ett till tre år. Denna arbetsgrupp har föreslagit vissa förändringar för tillsättningsreglerna (bilaga 1). MDR väljer att inte uttala sig om förslaget.

MDR under terminen och i framtiden. MDR beslutar att se över sin hemsida och vad man vill uppnå med denna. Ett förslag om att utöka informationsmängden och snygga upp sidan diskuterades, men inget beslut togs. Ledamöterna uppdras att undersöka MDRs hemsida och komma med förslag på förändringar till nästa möte.
Frågan väcks om MDR bör ta en aktiv del i institutionsvalen för att informera sina medlemmar om dessa och öka valdeltagandet bland doktorander. Även här skall mer information inhämtas innan beslut tas.
Det beslutas att genomföra en uppföljning av tidigare års projekt. Eftersom ingen i styrelsen sitter kvar sedan tidigare blir första uppgiften att ta reda på vilka tidigare års projekt var.
MDR har tidigare haft vissa föreläsningar. Det väcks förslag om att låta fackföreningsrepresentanter tala till doktoranderna för att tydliggöra vad de olika fackförbunden kan göra för sina doktorandmedlemmar. Förfrågan skall utgå till naturvetarförbundet.
Det diskuteras också att ha föredragare som tar upp frågan om arbetssökande efter disputationen. Detta förslag bedöms som intressant.
	Ordet fritt. Eftersom det inom Uppsala Universitet anses större att tala rätt så talar ingen fritt.

Nästa möte. Det överlåts åt ordföranden att kalla till nästa möte vid ett lämpligt tillfälle.
Ordförande Michael Hultström förklarar mötet avslutat.





Vid pennan


…………………………………………….
Mikael Persson


Justeras


……………………………………………
Maria Jönsson

