
Protokoll fört vid Medicinska doktorandrådets (MDR) årsmöte
onsdagen den 4/6 kl.17.00

Närvarande: Shirin Abbasinejad Enger (ORKI, t.o.m. §11), 
Fredrik Clausen (INV), 
Andreas Dahlgren (IMV), 
Fredrik Granberg (IGP), 
Michael Hultström (ordf., MCB), 
Magnus Johansson (MCB), 
Maria Jönsson (IMBIM), 
Karin Karlsson (ORKI), 
Åsa Liljegren Sundberg (ORKI, t.o.m. §11), 
Larry Mansouri (IGP), 
Lina Nordquist (MCB), 
Yvonne Quarnström (IMBIM), 
Elizabeth Pavez Loirè(IMV), 
Mikael Persson (ORKI), 
Ann-Charlott Steffen (ORKI), 
Sarah Walsh (IGP, t.o.m. §14 l) ) och 
Daniel Öberg (IMBIM)

Utan rösträtt: Per Löwdin (DO)

§1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av MDRs sittande ordförande Michael 
Hultström.

§2 Presentation och fastställande av röstlängd
De närvarande presenterade sig och röstlängden fastställdes enligt ovan.

§3 Val av två rösträknare
Till rösträknare utsågs Daniel Öberg och Mikael Persson.

§4 Val av årsmötesordförande
Till årsmötesordförande valdes MDRs sittande ordförande Michael 
Hultstöm.

§5 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Lina Nordquist.

§6 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
Till justerare valdes Ann-Charlott Steffen och Elizabeth Pavez Loirè.

§7 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägget 17a) Doktorandenkäten.

§8 Godkännande av kallelseförfarandet.



Årsmötet utlystes stadgeenligt minst 2 veckor i förväg. Årsmötet biföll 
därför ordförandens anhållan om godkännande av kallelseförfarandet.

§9 Föregående mötes protokoll
Årsmötesprotokollet för 2001-2002 från 2002-06-13 godkändes utan 
ändringar.

§10 Årsberättelse
Årsberättelsen föredrogs av sittande ordförande Michael Hultström.

§11 Bokslut
Bokslutet för verksamhetsåret 2002-2003 redogjordes för av kassör 
Mikael Persson.

§12 Revisionsberättelse
Fredrik Clausen rekommenderade årsmötet att godkänna 
revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade godkänna revisionsberättelsen.

§13 Ansvarsfrihet för MDRs styrelse 2002-2003
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002-2003.

§14 Valärenden för perioden 2003-2004
a) Ordförande, tillika firmatecknare

Michael Hultström (780216-1450) omvaldes till ordförande med 
rätt att teckna föreningens firma.

b) Vice ordförande
Till ordförande valdes Lina Nordquist.

c) Sekreterare
Till sekreterare valdes Maria Jönsson.

d) Kassör med rätt att teckna firma
Till kassör, tillika firmatecknare, valdes Daniel Öberg 
(740220-9014).

e) Webansvarig
Till posten som webansvarig valdes Elizabeth Pavez Loiré.

f) Fakultetsnämnd, 1 ordinarie
Till ordinarie ledamot i fakultetsnämnden valdes Michael 
Hultström.

g) Doktorandnämnden, 1 ordinarie och 1 suppleant
Till ledamot i stipendienämnden valdes Lina Nordquist. Till 
suppleant valde årsmötet Daniel Öberg.



h) Biblioteksnämnd Linné, 1 ordinarie
Daniel Öberg utsedd för tre år från 2002.

i) Biblioteksrådet vid Medicinska biblioteket, 1 ordinarie och 1 suppleant
Posten kvarstår som vakant.

j) Centrum för folkhälsoforskning
Representanter utses lokalt.

k) Forskarutbildningskommittén, 1 ordinarie och 1 suppleant
Till ordinarie ledamot av forskarutbildningskommittén valdes 
Magnus Johansson. Till dennes suppleant valdes Maria Jönsson.

l) Jämställdhetskommittén, 1 ordinarie och 1 suppleant
Till ordinarie ledamot i jämställdhetskommittén valdes Elizabeth 
Pavez Loirè. Posten som suppleant kvarstår som vakant.

m) Medicinska kommittén, 1 ordinarie och en suppleant
Till ordinarie ledamot i medicinska kommittén valde årsmötet 
Mikael Persson. Till suppleant utsågs Elizabeth Pavez Loiré.

n) Rekryteringsgruppen, 1 ordinarie
Till ordinarie ledamot av rekryteringsgruppen valdes av årsmötet 
Magnus Johansson.

o) Stipendienämnden, 1 suppleant
Till suppleant av stipendienämnden utsågs Elizabeth Pavez Loirè.

§15 Fastställande av utsedda  institutionsrepresentanter
a) Folkhälso- och vårdvetenskap 

Kristina Brand-Persson
Pernilla Åsenlöf-Fors

b) Genetik och patologi 
Fredrik Granberg

c) Kirurgiska vetenskaper 
Vakant

d) Kvinnors och barns hälsa 
Vakant

e) Ludwiginstitutet för cancerforskning
Åsa Fransson
Maria Simonson



f) Medicinska vetenskaper 
Elizabeth Pavez Loirè

g) Medicinsk biokemi och mikrobiologi  
Maria Jönsson och Daniel Öberg

h) Medicinsk cellbiologi
Magnus Johansson

i) Neurovetenskap  
Marcus Sjöblom

j) Onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Ann-Charlott Steffen

§16 Diskussionsfrågor
a) Skuggdoktorander; för årsmötet definierade som  en person som för

universitetets räkning utför forskningsarbete utan att vara antagen som
doktorand, men är införstådd med att arbetet skall utmynna i en
avhandling.

Årsmötet informerades om att fakulteten nyligen fått en begäran om en
snabbutredning av skuggdoktorandfrågan från Högskoleverket.
Förhoppningen är att detta skall leda till en förbättring av situationen. Det
verkar emellertid som att problemet kvarstår på flera institutioner vid
fakulteten, och årsmötet är angeläget om ytterligare utredning av frågan. 

Användningen av en projektarbeteskurs inom grundutbildningen som
inkörsport till forskarutbildning sågs positivt av årsmötet. Kortare
stipendiering medan ansökningshandlingarna och forskningsplanen
färdigställs var årsmötet inte ensidigt negativ till.

b) Finansieringsformer
I dagsläget skall, enligt högskoleförordningens 5 kap 4§, den som uppbär
utbildningsbidrag ha rätt att erhålla doktorandtjänst under de två sista åren
av sin forskarutbildning. Så är emellertid inte fallet för de doktorander
som uppbär andra typer av försörjning. 

Årsmötet beslutade att verka för att alla doktorander skall ha rätt till
anställning som doktorand under de sista två åren av sin utbildning.

§17 Övriga frågor
a) Doktorandenkäten

Ordföranden meddelade att doktorandenkäten nu sammanställts och
skickats ut till institutionerna för självvärdering. Enkäten skickades under
hösten 2001 ut till samtliga doktorander vid Uppsala Universitet med en
aktivitetsgrad på  minst 20%. I det fall prefekten ej kontaktat



doktoranderna för att deltaga i utvärderingen kan resultaten även
tillhandahållas via MDR.

§18 Ordet fritt 
Inga fria ord fanns. Inget att tillägga.

§19 Årsmötets avslutande
Efter att årsmötet uppdragit åt styrelsen att under verksamhetsåret fylla vakanta
positioner i den händelse att nya intressenter anmäler sig, förklarade ordförande
Michael Hultström, årsmötet avslutat.

Lina Nordquist, sekreterare Michael Hultström, ordförande

Justeras: Justeras:

Ann-CharlotteSteffen Elisabeth Pavez Loirè


