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Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 6 juni 2014
2014:57 Öppnande
Ordförande Li Caldeira Balkeståhl förklarade sammanträdet öppnat. I samband därmed hölls
en presentationsrunda.
2014:58 Justeringsperson
Doktorandnämnden beslöt,
att utse Oriol Poveda till justeringsperson.
2014:59 Adjungeringar
Doktorandnämnden konstaterade,
att det inte förelåg några adjungeringsärenden.
2014:60 Fastställande av föredragningslistan
Doktorandnämnden beslöt,
att fastställa föredragningslistan.
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2014:61 Kallelseförfarandet
Doktorandnämnden beslöt,
att godkänna kallelseförfarandet.
2014:62 Föregående sammanträdes protokoll
Doktorandnämnden beslöt,
att med smärre korrigeringar godkänna föregående sammanträdes protokoll och lägga detta
till handlingarna.
2014:63 Skrivelse angående avskaffande av förordningen om utbildningsbidrag
Doktorandnämnden beslöt,
att med vissa justeringar och tillägg av ett avslutande stycke tillstyrka förslaget som hade
utarbetats av arbetsutskottet.
2014:64 Ansökningar om verksamhetsbidrag
Doktorandnämnden beslöt,
att biträda arbetsutskottets förslag till fördelning av verksamhetsbidrag.
2014:65 Att vara förtroendevald
Under denna ärendemening diskuterades rollen som förtroendevald doktorand och vad den
innebär mot bakgrund av doktorandnämndens arbetsordning mm. Härvid uttalades att det
skulle kunna vara önskvärt att revidera arbetsordningen och eventuellt införa en passus som
tydligare markerar att den som valts av nämnden ska rapportera tillbaka till denna. Vidare
underströks behovet av samordning vid principiellt viktiga beslut.
2014:66 Meddelanden
Li Caldeira Balkeståhl meddelade,
att konsistoriet sammanträder 16 juni, rektor förväntas rapportera om sin
ledarskapsutveckling, universitetets verksamhetsplan för läsåret 2014/15 ska behandlas,
liksom mål och strategidokumentet.
Emma Elfversson meddelade,
att hon, Li Caldeira Balkeståhl, Taha Ahmed, Sara Andersson, och Per Löwdin hade deltagit i
det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdets seminarium om kollegialitet
4 juni.
Oriol Poveda meddelade,
att TDR bytt styrelse och håller på med överlämning till den nya styrelsen, att TDR diskuterar
samarbetet med SALT, samt att man ser över rekryteringsprocessen till forskarutbildningen.
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Miriam Thegel meddelade,
att HDR diskuterat SALT och införandet av en ny språkkurs för doktorander.
David Johansson meddelade,
att han hade valts till ordförande för JDR och att Anna Lewander valts till viceordförande, och
att hon kommer att vara ordinarie representant i doktorandnämnden.
Andreas Frisk meddelade,
att TNDR hade haft årsmöte och valt Erwin Alhassan till ordförande, samt att TNDR hade
anordnat en doktoranddag.
Blaize Denfeld meddelade,
att avslutningsmiddagen efter sammanträdet skulle äga rum på den persiska restaurangen
Kadbano.
Henric Häggqvist meddelade,
att SDR diskuterar nästa läsårs verksamhet och att arbetsmiljö kommer att sättas högt.
Ilse Dubbelboer meddelade,
att arbetet i Rådet för internationalisering med handlingsplanen och programmet för
internationalisering fortsätter.
Sara Andersson meddelade,
att Erik Mellander hade valts till ordförande och Ilse Dubbelboer till vice ordförande för FDR,
att FDR hade anordnat en arbetsmarknadsdag tillsammans med MDR,
att FDR diskuterar kopplingen mellan Bachelor och Master-programmen och examinationen
inom grundutbildningen som utförs av fakultetens doktorander, samt
att hon och Ilse Dubbelboer hade deltagit i Länshälsans stresseminarier för kvinnliga
doktorander och att dessa seminarier kunde rekommenderas.
Per Löwdin meddelade,
att han hade deltagit i ett nationellt möte för doktorandombudsmän, vilket hade varit mycket
lönande.
2014:67 Övriga frågor
Ordförande Li Caldeira Balkeståhl aviserade att det blivit en avsägelse avseende posten i STS
varför en per capsulam omröstning skulle anordnas inom kort.
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