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Formalia

§1 Ordförande Maria Hammond förklarade mötet öppnat.

§2  Gustav Tegler valdes till justerare av protokollet.

§3 Föredragningslistan fastställdes.

§4 Föregående mötesprotokoll godkändes.

Val av valberedning

§5 Joakim Engström och Gustaf Chrisftoffersson utsågs till valberedning inför 
 kommande årmöte.

Uppföljning

§6 Studentrepresentanter i områdesnämnden
 Maria Hammond gav kort information om ärendet. Diskussioner fördes om hur 
 MDR bör handla i detta ärende. 
 MDR beslöt att ej agera gällande den förlorade studentrepresentantposten i 
 områdesnämnden.



 Förhandsgranskning
 Varken Anica Klockars eller Sahar Rosanhabin kunde delta på mötet. Frågan 
 bordlades därför till nästa möte.

Prolongation

§7 Maria Hammond informerade om prolongation och vilka möjligheter som finns 
 att erhålla detta. Maria skickar ut information på listorna.

Ansökan om verksamhetsbidrag från Uppsala studentkår, diskussionspunkt

§8 Maria Hammond berättade om verksamhetsbidrag som Uppsala studentkår delar 
 ut årligen, hur detta söks samt vilken typ av verksamhet detta kan sökas till. 
 Sista ansökningsdag är 15/5. 

Jämställdhetskommitténs

§9 Sara Massena informerade om Jämställdhetskommitténs arbete. Sara berättade 
 om en planerad inspirationsdag som kommittén kommer anordna i höst, men 
 som inte har i skrivandets stund planerats in i detalj. Sara efterlyste därför 
 frågor som intresserar MDR särskilt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Meddelanden

§10 
 Områdesnämnden
 Maria Hammond informerade...Har du lust att skriva detta Maria? 
 -Beslutsförfarande ON.
 -Arbetsgrupp för unga forskare
 -Sjukhusbesparingar. De vill ej betalf rö ajd. lektor/professor längre. Men även 

småsaker som fryskostander och att få gå på seminarier på arbetstid.

 Kommittén för utbildning på forskarnivå
 Sahar Roshanbin kommer besöka en konferens i Göteborg med syfte att 

undersöka möjligheter till bättre samordning mellan lärosätena. Sahar kommer 
berätta mer om detta på kommande MDR-möte.

 Doktorandnämnden (DN)
 DN har haft årsmöte där Jenny Ehnberg har omvalts till ordförande och Maria 

Hammond valdes till vice ordförande.



 DN kommer ha ett möte med Rektor 31/5 och MDR har blivit inbjudna. Alla 
ledamöter i MDR är inbjudna.

 Per Löwdin återgav information om doktorander från tredje land och de 
migrationsproblem som föreligger.

 
 Farmaceutiska doktorandrådet (FDR)
 Ingen representant var närvarande.
 
 Medicinska sektionsrådet (MSR)
 Johan Lindqvist meddelade att det är långa köer till Studenthälsan. MSR 

undersöker hur detta kan åtgärdas.

 ALF-nämden/-styrelsen 
 Kort information återgas av Maria Hammond om Skandiakliniken.

 Docenturkommittén
 Ingen representant var närvarande.

 Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakultetet
 Inga meddelanden.

 Jämställdhetskommittén
 Var god se §9.
 
 Övriga meddelanden
 Inga övriga meddelanden.

Övriga frågor

§11 En fråga om hur information till doktorander vid Medfak kan underlättas 
väcktes. Pernille Husberg undersöker hur en automatisk utskickslista kan 
utformas.

Mötet avslutas

§12 Ordförande Maria Hammond förklarade mötet avslutat.

_______________________  _______________________
Maria Hammond, ordförande  Joakim Engström, sekreterare

     
_______________________
Gustav Tegler, justerare    


