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Formalia
§1

Ordförande Sahar Roshanbin förklarade mötet öppnat.

§2

Julia Femel valdes till justerare av protokollet.

§3

Föredragningslistan fastställdes.

§4

Föregående mötesprotokoll godkändes.

Meddelanden
§5

Fakultetsnämnden:
Sahar Roshanbin kunde ej deltag på mötet. Alexander Hellquist delgav därför
informationen nedan.
Diskussioner hölls angående hur medel fördelas mellan medicinska och
farmaceutiska fakulteten. Det beslutades om att fortsättningsvis fördela 23% till
farmaceutiska fakultetet.
Fred Nyberg vill etablera forskning om drogproblem så kallad (Uppsala
University Center of addiction research). En utredning har gjorts på av uppdrag
av regering och ett sådant center bör finnas varför Fred Nyberg har arbetat aktivt
för detta.
Nyheter: Stellan Sandler blir prefekt för medicinska fakultetet, Sten Rubertsson
ny prorektor samt Göran Alderborn blir ny prefekt farmaceutiska fakultetet.
Forskarutbildningskommittén (FUK)
Ingen representat närvarande.

Doktorandnämnden (DN)
En skrivelse har inskickats till Universitetsledning med syfte att försöka
avskaffa utbildningnbidraget.
Universitetsledningen meddelar: Bostadsbristen har kommit att bli en av
Rektors viktigaste frågor.
Universitetets hemsida fungerar dåligt ur en medarbetarsynpunkt. Därför
kommer en så kallad Medarbetarportal sjösättas någon gång under hösten.
En ny docentgrad till framstående lärare så kallad Pedagogisk docentur
undersöks.
Farmaceutiska doktorandrådet (FDR)
FDR har haft årmöte. Anna Vildhede blir ny ordförande (fakultetsnämnden),
Albert Elmsjö ny vice ordförande samt Elisabet Vikeved ny kassör. Alexander
fortsätter men ej som ordförande.
Övriga meddelanden
Varit ett bostadsproblem för endoktorand då Heimstaden hävdat att doktorander
ej är studenter. Efter påtryckningar har Heimstaden ändrat uppfattning.
Lathund för nya doktorander
§6

Sahar informerade om den nya doktorandguiden. Sahar har pratat med Pernille
Husberg om att inkludera guiden till alla Medfak-doktorander. Dock eftersom
guiden blivit lite väl lång planerar MDR istället att göra en slags Editors cut som
en förkortad version av den nya guiden som istället ska skickas till alla nya
doktorander vid Medicinska fakultetet. Den längre versionen kommer finnas
tillgänglig på hemsidan.

Valberedning
§7

Maria Hammond informerade om behovet av en valberdning och hur denna bör
rekryteras.
Sahar kontaktar studentrepresentanter i institutionsstyrelserna för att rekrytera
representanter till styrelsen samt valberedningen.

Forskarutbildningskurser
§8

Årsmöte

Sahar har haft ett möte med Ananay Roy. MDR vill utvärdera hur doktorander
upplever forskarutbildningskurser.
Ett formulär med fem till sex frågor kommer skickas ut till alla doktorander på
Med/Farm.
Ananay kommer ta upp detta i Forskningsutbildningskommitteén. Enl. Ananay
har detta varit en fråga som diskuterats flitigt på FUK, dock inofficiellt.

§9

Årsmötet äger rum onsdagen den 7/9 - 2011.

Avtackning
§10

Avtackning planeras till efter årsmötet.

Övriga frågor
§11

Arvodering för styrelsen har blivit godkänd: Ordförande får 5 000:-/år, Vice
ordförande och sekreterare får 2 500:- var.

Nästa möte
§12

Nästa rådsmöte blir som årsmöte.

Mötet avslutas
§13

Ordförande Sahar Roshanbin förklarade mötet avslutat.

_______________________
Sahar Roshanbin, ordförande

_______________________
Julia Femel, justerare

_______________________
Joakim Engström, sekreterare

