Protokoll fört vid Medicinska Doktorandrådets möte à 021105

§1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Till mötessekreterare valdes Maria Jönsson.

§4 Till justerare valdes Maria Simonsson.

§5 Kallelseförfarandet godkändes.

§6 Årsmötesprotokollet cirkulerade, och lades därefter till handlingarna.

§7 Rapporter:
	Michael Hultström, ordf: 	
	 -arbetsutskottet dikuterade sjukförsäkringar för doktorander, och skall lämna 	ärendet vidare till prefektmötet.
	- Det är ny styrelse i det Farmaceutiska 	doktorandrådet.

	Elizabeth Pavez-Lorié, v. ordf.
	- DN: angående representant i kommittén för etninsk och social mångfald
	-  kåren har gjort en enkät om föräldrar som studerar, och undrar nu vad 		regeringen tycker.
	- MDR har fått verksamhetsbidrag.
	- Den 12/11 är det kurs för ordförande och vice ordförande i vad deras 		poster innebär.
	- Angående rabatt på resor med SJ och SAS, så har doktoranderna i 		Uppsala försökt arbeta ihop med Umeå Universitet, som hade drivit frågan 	ganska hårt. Tyvärr sade Umeås rektor nej till LADOK-utdrag som grund för 	att styrka studier.
	- Det var också diskussion om avhandling och disputation skall vara på   		svenska.
	Kassör.
	- det är dags att söka nya bidrag.
	IGP.
	IGP meddelade att de skall arbeta för att få bort skuggdoktoranderna, samt 	sör att få bättre villkor första året. De vill a maximalt ett år (en termin exjobb 	och en termin jobb) innan antagning som doktorand.
	Ludwig
	- Ludwig institutet har haft en serie diskussioner om vad folk tycker är bra 	och dåligt med att arbeta där.
	ORKI
	- ORKi spred rykten om en sammanslagning mellan IGP och ORKI.
	Daniel Öberg, Linnébiblioteken
	- Biblioteken skall sluta prenumerera på ryckta tidskrifter i de fall det finns en 	online utgåva. Dett a kommer att innebära en omstrukturering av lokalerna.
	- De vill utbilda GU-studenter i datorer och litteratursökningar.
	- Medicinska biblioteket har flyttat in i nya lokaler.

§8  Innehållet i MDRs nya hemsida diskuterades. Vad som skall finna där är bl a                      lista över styrelsemedlemmar (utan kontaktinformation), mötesprotokoll, senaste kallelsen, diverse doktorandlänkar, samt fakultetens dito.

§9  Angående doktorandernas ekonomiska situation och säkerhet. Universitetet har en gemensam försäkring i kammarkollegiet. Som doktorand på stipendium eller utbildningsbidrag har man full studentförsäkring (enl. lagen om allmän försäkring). Har man bara stipendium är riktlinjen att man skall få behålla det medan man är sjuk, medan man somm skuggdoktorand inte har något skydd alls (arbetsskadeförsäkring gäller inte stipendiat).

§10 Frågan om eventuell kurs i "Arbete efter disputationen" bordlades.

§11  Förslaget om en "Stressa-av-kurs" inför disputationen avslås.

§12 Inget sades.

§13 Nästa möte bestämdes till den 5/12, kl 17.15.

§14 Ordföranden avslutade mötet.
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