Doktorandnämnden
Uppsala studentkår

2014-05-15
Protokoll
Närvarande:
Ilse Dubbelboer FDR,
Blaize Denfeld Klubbmästare,
Henric Häggqvist SDR,
Neil de Kock TNDR,
Sofia Cassel TNDR,
Anders Rydberg HDR,
Johan Lindqvist MDR,
Taha Ahmed VODN,
Emma Elfversson VODN,
Li Caldeira Balkeståhl DNO,
Oriol Poveda TDR,
Daniel Johansson JDR
Övriga: Per Löwdin DO Love Forsberg, Emil
Hamnevik

Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 15 maj 2014
2014:47 Öppnande
Li Caldeira Balkeståhl förklarade sammanträdet öppnat.
2014:48 Justeringsperson
Doktorandnämnden beslöt,
att välja Henric Häggqvist till justeringsperson.
2014:49 Adjungeringar
Doktorandnämnden konstaterade,
att det inte förelåg några adjungeringsärenden.
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20142:50 Fastställande av föredragningslistan
Doktorandnämnden beslöt,
att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.
2014:51 Kallelseförfarandet
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna kallelseförfarandet.
2014:52 Föregående sammanträdes protokoll
Doktorandnämnden beslöt,
att med smärre justeringar godkänna föregående sammanträdes protokoll och lägga detta till
handlingarna.
2014:53 Val för verksamhetsåret 2014/15
Vid valet av vice ordförande fanns två kandidater, Emil Hamnevik och Love Forsberg. Varken
Hamnevik eller Forsberg var närvarande vid nämndens beredning av ärendet. Härvid anordnade
doktorandnämnden en sluten omröstning. Denna utföll med 7 röster till Hamnevik, 2 röster till
Forsberg, och två blankröster. Doktorandnämnden hade sålunda beslutat,
att välja välja Emil Hamnevik till vice ordförande.
Doktorandnämnden beslöt vidare,
att välja Emil Hamnevik till Kvalitetsrådet,
att välja Sofia Wagrell till STS (centrum för Studies in Technology and Science),
att välja Therese Fridström Montoya till Centrum för handikappforskning,
att välja Klara Goedecke till Centrum för genusforskning,
att välja Ausra Padskocimaite till suppleant i Rådet för lika villkor, samt
att välja Argyri Iris Mathioudki till klubbmästare.
2014:54 Remiss om kårvalssystemet
Li Caldeira Balkeståhl informerade om yttrandet som avgivits till kåren (bilaga 1).
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2014:55 Skrivelse om avskaffande av förordningen om utbildningsbidrag
Mot bakgrund av att förordningen är en nödvändig förutsättning för utbildningsbidragen beslöt
doktorandnämnden,
att uppdra åt arbetsutskottet att komma med förslag till en skrivelse som påyrkar att förordningen
om utbildningsbidrag upphävs.
2014:56 Meddelanden
Li Caldeira Balkeståhl meddelade,
att det kommer att inbjudas till mingel vid doktorandnämndens sammanträde 5 juni och att
minglet följs av middag,
att hon deltagit i studentsamverkan och där väckt frågan om fakultetsdoktorandrådens
representanter, svårigheterna med suppleanternas närvarorätt etc,
att hon varit på studentkårens fullmäktige med anledning av de nya instruktionerna för
doktorandnämnden, samt
att hon hade deltagit i ett möte med ledningarna och studenterna från universiteten i Lund och
Uppsala.
Emma Elfversson meddelade,
att senaten anordnat en hearing med företrädare för de politiska partierna 14 maj, och att man
därvid diskuterat frågor om forskarkarriär, autonomi, och förordningen om utbildningsbidrag.
Taha Ahmed meddelade,
att kvalitetsrådet hade möte 14 maj och att rådet diskuterade en tilltänkt resursfördelningsmodell,
att en presentation hölls av organisationen Vetenskap och allmänhet,
att universitetets egen utvärdering, en ny motsvarighet till BASTU och KoF, inriktas på 2016,
samt att en utvärdering av forskarutbildingen planeras av UKÄ.
Vidare meddelade han,
att han hade kartlagt förekomsten av andrum (bil2),
att han håller på och lägger upp listor med epostadresser för alla fakultetsdoktorandråd, och
att en ”master-list” som kan nå alla universitetets doktorander ska skapas.
Johan Lindqvist meddelade,
att FDR och MDR tillsammans anordnar en arbetsmarknadsdag onsdag 21 maj och MDR håller
årsmöte 27 maj.
Andreas Rydberg meddelade,
att HDR skulle sammanträda den kommande veckan, samt
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att HDR anordnat en stort symposium i vilket doktorander från både historisk-filosofiska och
språkvetenskapliga fakulteten presenterat sin pågående forskning.
Daniel Johansson meddelade,
att JDR diskuterade igångsättningsmånader, vilket i nämnden föranledde en bred diskussion om
frågan.
Niel de Kock meddelade,
att TNDR anordnar temadagar 15-16 maj och att årsmöte i TNDR hålls 22 maj.
Henric Häggqvist meddelade,
att SDR har årsmöte 13 juni.
Ilse Dubbelboer meddelade,
att FDR valt en ny styrelse och att hon ingår i denna, att internationaliseringsrådet skulle ha
sammanträde den kommande veckan om bostadssituationen för utländska studenter och
gästforskare, bl a diskuterades kontraktsförhållandena, varvid det övervägs att övergå från tvåårs
till ettårskontrakt, och att man vill prioritera barnfamiljer.
Per Löwdin meddelade,
att han hade varit på forskarutbildningsnätverkets möte i Västerås, att vid mötet hade man
diskuterat individuella studieplaner på elektroniskt medium, administrativ hantering av
doktorander som ej blivi klara, UKÄs tilltänkta utvärdering av forskarutbildningen, samt VR
planerade utvärdering av forskning och forskarutbildning.
Ordförande

Justeringsperson

Li Caldeira Balkeståhl

Henric Häggqvist

Vid protokollet
Per Löwdin

