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Formalia

§1 Ordförande Maria Hammond förklarade mötet öppnat.

§2  Johan Lindqvist valdes till justerare av protokollet.

§3 Kallelseförfarandet godkändes.

§4 Föredragningslistan fastställdes.

§5 Föregående mötesprotokoll godkändes.



Verksamhetsberättelse 2011/12

§6 Maria Hammond gick igenom ett utkast av verksamhetsberättelsen inför 
 nästkommande möte. Faställandet av verksamhetsberättelsen bordlades till nästa 
 möte.

Ekonomisk redogörelse

§7 Johan Lindqvist redogjorde för det gångna årets ekonomiska transaktioner och 
 nuvarande ekonomiska status.

Revisionsberättlse

§8 Demet Caglayan hade lämnat ett skriftligt utlåtande som Johan Lindqvist läste 
 upp där mötet rekommenderades godkänna balans- och resultaträkning för 
 verksamhetsåret 2011/2012. 

Beslut om ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen

§9 MDRs styrelse beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011/2012. 

Förändringar av MDRs stadgar

§10 Posten ”webmaster” beslutades att ändras till ”informationsansvarig” i MDRs 
 stadgar.

Val av presidium för verksamhetsåret 2012/13
 
§11 a. MDRs ordförande tillika firmatecknare
 MDR beslöt att välja Carl-Johan Drott till ordförande, tillika 
 firmatecknare från 1 juli 2012.

 b. MDRs vice ordförande
 MDR beslöt att välja Johan Staaf till vice ordförande från 1 juli 2012.

 c. MDRs sekreterare
 MDR beslöt att välja Camilla Andersson till sekreterare från 1 juli 2012.

 d. MDRs kassör, tillika firmatecknare
 MDR beslöt att välja Johan Lindqvist till kassör, tillika firmatecknare från 1 juli 

2012.



 e. MDRs informationsansvarige
 MDR beslöt att välja Daniel Espes till informationsansvarig från 1 juli 2012.

 f. MDRs revisorer 
 MDR beslöt att välja Evelina Vågesjö och Marta Kisiel till revisorsposterna från 

1 juli 2012.

Presentation av institutionsledamöter

§12 Bordlägges till nästa möte.

Uppföljning

§13 a. Studentrepresentatner i områdesnämnden
 Maria Hammond berättade om turen kring studentrepresentanterna i 
 områdesnämnden.
 MDR beslutade att ej driva fråga kring den förlorade studentplats i 
 områdesnämnden.

 b. Förhandsgranskning
 Maria Hammond återgav ärendet i korthet. På grund av att Sahar Roshanbin 
 eller Anica Klockars ej deltar på mötet bordlades frågan till nästa möte.

Informationsträff för nyantagna doktorander/webföreläsning om doktoranders 
rättigheter

§14 Maria Hammond berättade om informationsfilmen som finns på 
 introduktionskursen. Det fanns ett konsensus om att denna film var undermålig 
 och bör göras om. Punkten kommer beredas tills nästa möte och bordlades 
 därför.
 

Meddelanden

§15 
 Områdesnämnden
 Inga meddelanden.

 Kommittén för utbildning på forskarnivå
 Maria Hammond återgav information från Sahar Roshanbin om den nationella 

konferensen om forskarutbildning som Sahar kommer att delta på. Mer 
information kommer på nästan möte.



 Doktorandnämnden (DN)
 Joakim Engström informerade om att doktorandnämnden har haft årsmöte och 

valt ett nytt presidium. 
 
 Farmaceutiska doktorandrådet (FDR)
 Ingen representant var närvarande.
 
 Medicinska sektionsrådet (MSR)
 Inga meddelanden.

 ALF-nämden/-styrelsen 
 Inga meddelanden.

 Docenturkommittén
 Ingen representant var närvarande.

 Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakultetet
 Inga meddelanden.

 Jämställdhetskommittén
 Ingen representant var närvarande.
 
 Övriga meddelanden
 Maria Hammond meddelade att det har startats en namninsamling för att stödja 

en riksdagsmotion angående införandet av särskilt doktorandvisum för 
doktorander från tredje land.  

Övriga frågor

§16 Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

§17 Ordförande Maria Hammond förklarade mötet avslutat.

_______________________  _______________________
Maria Hammond, ordförande  Joakim Engström, sekreterare

     
_______________________
Johand Lindqvist, justerare    


