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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.

Val av valberedning
§5

Bordlägges till nästa möte.

Flytt, Framtidens forskningslokaler
§6

Mårten Lindkvist informerade om den tilltänkta flytt av forskargrupper inom
Med/Farm och varför denna kommer ske. Forskargrupper på Akademiska
sjukhuset kommer flytta till Rudbeck eftersom dessa lokaler blivit utdömda och
därför kommer några forskningsgrupper på Rudbeck behöva flytta till BMC för
att ge plats åt de nya forskargrupperna.

Per Löwdin underströk vikten av att doktoranderna ej förlorar tid i sin
doktorandutbildning på grund av flytt.
MDR beslutade verka för att fakultetsledningen bör kompensera berörda
doktorander för den förlorade tiden som flytten kan innebära. MDR kommer
därför ta upp frågan i Kommittén för utbildning på forskarnivå.

Studentrepresentant i områdesnämnden
§7

Maria Hammond berättade om att de fyra studenrepresentantsplatser som
funnits i Områdesnämnden blivit tre. Detta innebär att FDR tappat sin post.
MDR har tidigare sammanfattat en skrivelse som skickats till Områdesnämnden.
Det råder i skrivandets stund en viss oklarhet om skrivelsen behandlats av
Områdesnämnden.
MDR beslutade om att försöka få tillbaka den plats som försvunnit för
studentrepresentanterna i Områdesnämnden genom att åter väcka frågan i
Områdesnämnden.

Meddelanden
§8
Områdesnämnden
Maria Hammond meddelade att områdesnämnden har flitigt diskuterat hur
vårdforskningsmedel ska utlysas.
Områdesnämnden har även diskuterat AstraZenecas nedläggning i Södertälje
och hur detta kan påverka forskningen.
Kommittén för utbildning på forskarnivå
Ingen representant var närvarande.
Doktorandnämnden (DN)
Förbereder årsmöte och har därför utsett en valberedning. Doktorandnämnden
har också tagit tag i en del sociala aktiviteter så som doktorandgasque (27/4) och
olika pubkvällar.
Farmaceutiska doktorandrådet (FDR)
Ingen representant var närvarande.
Medicinska sektionsrådet
Johan Lindqvist meddelade att medicinska sektionen arbetat med ett
åsiktsdokument som ett komplement till Uppsala studentkårs åsiktsdokument.
En av punkterna som diskuteras är att undervisning ej bör ske på annat än inom
ramen för normal arbetstid (08-17). Dock önskar medicinska sektionsrådet att
det ska finnas en vis flexibilitet i detta ärende.

ALF-nämden/-styrelsen
David Berglund meddelade för MDR om ALF-nämndens strategiska
forskningsmedel och vad dessa kan användas. Det finns mycket pengar över då
ingen utlysning skett och David efterlyste därför idéer på strategiska satsningar.
Docenturkommittén
Ingen representant var närvarande.
Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakultetet
Johan Lindqvist berättade kort om de senaste rekryteringarna.
Biblotekssamverkan M
Mårten Lindqvist meddelade om BMC-bibliotekets flytt.
Jämställdhetskommittén
Ingen representant var närvarande.
Övriga meddelanden
Inga övriga meddelanden.

Övriga frågor
§9

Charlotte Hellgren undrade om MDR hade någon åsikt om hur
doktorandrepresentanter väljs till institutionsstyrelsen på Kvinnor och barns
hälsa (KBH).
Per Löwdin lade fram ett förslag om att KBH borde skapa en egen
doktorandförening. MDR ansåg detta vara en bra idé och uppmanade Charlotte
att ta med sig detta till institutionen

Mötet avslutas
§10

Ordförande Maria Hammond förklarade mötet avslutat.
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