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Formalia

§1 Ordförande Maria Hammond förklarade mötet öppnat.

§2  Johan Lindqvist valdes till justerare av protokollet.

§3 Föredragningslistan fastställdes.

§4 Föregående mötesprotokoll godkändes.

§5 Verksamhetsberättelsen för året 2010/2011 godkännes.

§6 Demet Caglayan hade lämnat ett skriftligt utlåtande där mötet rekommenderades 
godkänna balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2010/2011. MDR:s 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010/2011.



§7 Presentation av ledamöter i MDR.
 Institutionen för: 

 -medicinska vetenskaper (MedSci): Jessica Nordlund (ordinarie)
    Christofer Bäcklin (suppleant)

 -medicinsk cellbiologi (MCB): Gustaf Christoffersson (ordinarie)

 -kvinnor och barns hälsa (KBH): Charilotte Hellgren (ordinarie)

 -medicinsk biokemi och mikrobiologi 
 (IMBIM; utses av inst. doktornadråd): Julia Femel (ordinarie)
    

 -neurovetenskap (Neuro):  Johan Lindqvist (suppleant)

 -kirurgiska vetenskaper (IKV): Gustaf Tegler (ordinarie)

 -immunologi, genetik & patologi (IGP): Johan Vänelid (ordinarie)

§8 Meddelanden

 Områdesnämnden
 Ett dokument har skapats tillsammans med samtliga studentrepresentanter i 

områdesnämnden där studenterna uttrycker sitt missnöje med beslutet som 
beskrivs i föregående protokoll.

 
 Kommittén för utbildning på forskarnivå
 FDR har tagit upp problemet med de obligatoriska kurserna. Var god se §10 

nedan.
 
 Doktorandnämnden (DN)
 PhD-Movie kommer visas där Tek/Nat håller i föreställningen. PhD Afterwork 

har också planerats av DN.

 Farmaceutiska doktorandrådet (FDR)
 Ingen representant närvarande.
 
 Medicinska sektionsrådet 
 Medicinska sektionen arbetar med en studentinformationsbroschyr. Johan 

Lindqvist har skrivit ihop en sammanfattning om MDR. 
 



 ALF-nämden/-styrelsen
 David Berglund informerade kort om vad ALF har för funktion och betydelse.
 David berättade om stora problem med uträkningssystemet som beräknar 

mängden ALF-medel till de olika institutionerna. Revidering kommer ske vid ett  
extramöte under fredagen 11/11.

 Docenturkommittén
 Inget möte sedan senaste MDR-mötet.

 Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakultetet
 Johan Lindqvist berättade om nya rekryteringar inom medicinska fakultetet.
 
 Biblotekssamverkan M
 Inget möte sedan senaste MDR-mötet. 

 Övriga meddelanden
 Inga övriga meddeladen.

§9 Fyllnadsval

 -Doktorandnämnden, 2 suppleanter

 -Rekryteringsgrupp för anställning inom medicinska fakulteten, 1 suppelant

 -Medicinska kommittén
 Julia Femel har inte lyckats få ytterligare kontakt med den person som tidigare 

visat intresse.

 -Jämställdhetskommittén, 1 ordinarie
 

§10 Obligatoriska kurser

 Ulf Eriksson har meddelat i kommittén för utbildning på forskarnivå att ingen 
ska behöver vänta mer än 6 månader på de obligatoriska kurserna. Den 
statistiska kursen har fått antalet platser dubblerade. 

 Det har kommit till MDR:s kännedom att det råder ett visst missnöje hos icke 
svensktalande doktorander då dessa enbart kan söka kursen Introduction to 
Scientific Research, (Introduktion till vetenskaplig forskning) en gång per år 
medan Svensktalande kan söka denna kurs två gånger per år. Detta då den under 
vårterminen hålls på svenska och under höstterminen hålls på engelska. 
Missnöjet grundar sig i att det finns en viss känsla av orättvisa då svensktalande 
och icke svensktalande doktorander behandlas lika när det gäller ansökan till 
kursen under höstterminen då svensktalande också kan söka kursen under våren.



 Annica Klockars kommer ta upp problemet. Annica samt Maria Hammond ska 
kontakta FDR för att komma överens om att försöka träffa ett möte med Ulf 
Eriksson för att framför doktorandernas synpunkter.

§11 Övriga frågor
 
 Inga övriga frågor.

Nästa möte

§12 Nästa rådsmöte äger rum måndagen den 12/12, kl 12.00 på Akademiska 
 sjukhuset. Lokal meddelas senare.

Mötet avslutas

§13 Ordförande Maria Hammond förklarade mötet avslutat.

_______________________  _______________________
Maria Hammond, ordförande  Joakim Engström, sekreterare
     

_______________________
Johan Lindqvist, justerare  


