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Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 27 februari 2014-02-28
2014:13 Öppnande
Doktorandnämndens ordförande Li Caldeira Balkeståhl förklarade sammanträdet öppnat. I
samband därmed hölls en presentationsrunda.
2014:14 Justeringsperson
Doktorandnämnden beslöt,
att utse Linda Moberg till justeringsperson.
2014:15 Fastställande av föredragningslistan
Doktorandnämnden beslöt,
att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag.
2014:16 Godkännande av kallelseförfarandet
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna kallelseförfarandet.
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2014:17 Godkännande av föregående sammanträdes protokoll
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna föregående sammanträdes protokoll och lägga detta till handlingarna.
2014:18 Val av valberedning
Doktorandnämnden beslöt,
att till valberedningen välja Johan Lindqvist, Sofia Cassel, Karin Leijon, och Andreas
Rydberg. Valberedningen utser inom sig sammankallande.
2014:19 Proposition om cirkulär migration
Den proposition som enligt regeringen skulle ha lagts 21 februari har återigen skjutits på
framtiden. Enligt uppgift från en handläggare på justitiedepartementet har regeringen
”ambitionen och målsättningen” att den ska presenteras före sommaren.
2014:20 Doktoranders hälsa och stress
Under denna ärendemening diskuterades stress och arbetsmiljö- och stressrelaterade
sjukskrivningar.
2014:21 Doktorandnämndens reglemente
Doktorandnämnden beslöt,
att nämndens första preferens är att delegationen att välja representanter i nämnder och
styrelser går via nämnden,
att delegera handläggningen av reglementet till arbetsutskottet i nära samarbete med berörda
råd, att i det fall det blir principiellt betydelsefulla avvikelser återföra ärendet till nämnden,
samt
att i det senare fallet anordna per capsulam beslut om det är brådskande.
2014:22 Anmälan av per capsulam beslut
Taha Ahmed anmälde,
att doktorandnämnden per capsulam hade beslutat att välja Li Caldeira Balkeståhl till SFSDK.
2014:23 Krisen inom universitetets ledning
Li Caldeira Balkeståhl informerade om att konsistoriet beslutat ge Eva Åkesson fortsatt
förtroende som rektor.
2014:24 Meddelanden
Li Caldeira Balkeståhl meddelade,
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att arbetsutskottet hade kallat till ett möte 21 februari med anledning av krisen i universitetets
ledning vilket hade blivit mycket välbesökt, och
att konsistoriet hade fattat beslut om årsredovisningen och budgetunderlaget som tillställs
regeringen.
Taha Ahmed meddelade,
att kvalitetsrådet ej hade sammanträtt sedan förra doktorandnämnden, och
att Emma Elfversson hade lämnat en rapport från senaten, vilken hade diskuterat en
konstitution för Uppsala universitet, kvalitetsutvärdering, kreativa miljöer, mm. (bilaga 1)
Luuk van Hooren meddelade,
att MDR planerar en arbetsmarknadsdag tillsammans med FDR.
Erik Svensson meddelade,
att många av JDRs ledamöter slutar och att det kan bli aktuellt med ett extra årsmöte för att
förrätta fyllnadsval.
Andreas Frisk meddelade,
att TNDR diskuterat organisationsfrågor som uppstår med anledning av att UTN blir
studentkår, och
att TNDR planerar att hålla en doktoranddag senare under vårterminen.
Sara Andersson meddelade,
att FDR planerar en arbetsmarknadsdag tillsammans med MDR.
Blaize Denfeld meddelade,
att gasquen flyttats till 11 april kl 1830 DK.
Per Löwdin meddelade,
att Rektor har i beslut reviderat minimiprolongationerna som ges för olika förtroendeuppdrag.
Revisionen består huvudsakligen i att man anpassat listan efter förändringar inom
universitetet. (bilaga 2)
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