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Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 6 december
2012:100 Öppnande
Doktorandnämndens ordförande Jenny Ehnberg förklarade sammanträdet öppnat.
2012:101 Justeringsperson
Doktorandnämnden beslöt,
att utse Magnus Hedelind till justeringsperson.
2012:102 Adjungeringar
Doktorandnämnden konstaterade,
att det inte förelåg några adjungeringsärenden.
2012:103 Fastställande av föredragningslistan
Doktorandnämnden beslöt,
att fastställa föredragningslistan varvid två ärenden tillkom, Kårsamverkansgruppen och
Vårterminens sammanträdestider.
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2012:104 Kallelseförfarandet
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna kallelseförfarandet.

2012:105 Föregående sammanträdes protokoll
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna föregående sammanträdes protokoll och lägga detta till handlingarna.

2012:106 Uppföljning rapporter
a) Skrivelse om utbildningsbidrag
Jenny Ehnberg informerade om skrivelsen hon och doktorandrådens ordföranden hade ställt
till Konsistoriet med anledning av den pågående utfasningen av utbildningsbidrag (bil 1).
b) Informationsbroschyr
Doktorandnämnden beslöt,
att utse en arbetsgrupp för att arbeta med den tilltänkta informationsbroschyren, samt att utse
Sofia Cassel, Andreas Rydberg, och Maria Hammond (sammankallande) till gruppen. Erik
Sjödin anlitas som konsult.
2012:107 Verksamhetsbidrag
Doktorandnämnden beslöt,
att fördela verksamhetsbidrag enligt förslag. (bilaga 2)
2012:108 Hemsida
Taha Ahmed redogjorde för situationen med doktorandnämndens hemsida och de möjligheter
han utforskar för förbättringar.
2012:109 Kommittén för lika villkor
Jämställdhetskommittén och Kommittén för social och etnisk mångfald slås samman till en
gemensam kommitté vid årsskiftet, varför val måste förrättas till denna nya kommitté för lika
villkor.
Doktorandnämnden beslöt,
att bordlägga valet av ledamöter till denna nya kommitté till nämndens sammanträde i januari.
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2012:110 Kårsamverkansgruppen
Med anledning av att det bildats en grupp som kallar sig Kårsamverkan beslöt
doktorandnämnden,
att uppdra till Jenny Ehnberg att delta i gruppens överläggningar på doktorandnämndens
vägnar.
2012:111 Vårterminens sammanträdestider
Doktorandnämnden beslöt,
att fastställa vårterminens sammanträdestider till följande, 24 januari kl 15, 21 februari kl 15,
21 mars kl 9, 18 april kl 14, 30 maj kl 15.
2012:111 Meddelanden
Maria Hammond meddelade,
att den akademiska senaten hade sammanträtt.
Henrik Bellander meddelade,
att JDR diskuterar vilka krav som ska gälla vid tillsättning av lektorat.
Andreas Rydberg meddelade,
att Historisk-filosofiska fakulteten tillsatt en arbetsgrupp för att göra en översyn av
forskarutbildningen.

Henrik Häggqvist meddelade,
att SDR just nu inriktar sig på att jämföra vilka villkor doktoranderna har vid olika
institutioner och att öppna för bättre möjligheter för kurser på fakultetsnivå.
Adrian Bahne meddelade,
att TNDR grävt fram fakultetens språkplaner och i dessa funnit visst stöd för rätt till
undervisning i svenska, mm.
Vidare meddelade Adrian Bahne i egenskap av klubbmästare,
att den senaste After Work tillställningen, vilken hade avhållits på Smålands nation 29
november hade varit välbesökt, och
att den planerad gasquen kommer att anordnas 13 april.
Carl Johan Drott meddelade,
att MDR hade anordnat en informationskväll vilken hade varit välbesökt, samt
att många kliniker inte är antagna och att rådet ska följa upp detta.
Magnus Hedelind meddelade,
att TDR följer upp olika frågor avseende doktoranders arbetsmiljö och undervisning.
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Taha Ahmed meddelade,
att kvalitetskommittén sammanträtt 27 november med stort manfall,
att han väckt frågor dels om email-konto efter det att doktorandtjänsten löpt ut dels om
bostadssituationen för doktorander och därvid hänvisats till IT-chefen respektive
personalavdelningen,
att universitetet avser att byta namn på kvalitetskommittén till kvalitetsrådet, vilken ska bli
remissinstans, och att antalet studentrepresentanter ska minskas.
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