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Protokoll för Göteborgs universitets doktorandkommitté  

Tid: Måndag 5 oktober 2009, kl. 9.30-11.35 
Plats: Gula Salongen, Universitetets huvudbyggnad 
 
Närvarande: 

Martin Persson Humanistiska fakulteten 
Åsa Rosenberg Samhällsvetenskapliga fakulteten 
Zahra Bayati  Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
Tomas Lindroth IT-fakulteten 
Erik Sandin  Handelshögskolans fakultet 
Elisabeth Belgrano Konstnärliga fakulteten 
Erik Strandmark Medicinska föreningen i Göteborg (MFG) 
Stefan Carlsson Filosofiska fakulteternas studentkår (FFS) 
Christina Dackling Göteborgs universitets studentkårer (GUS) 
Martin Thulin Göteborgs universitets studentkårer (GUS) 
 
§ 1 Mötets öppnande 

1.1 Val av mötesordförande 
Elisabeth Belgrano föreslogs och valdes. 
 
1.2 Val av sekreterare och justerare 
Martin Persson anmälde sig som frivillig att föra protokollet och Tomas 
Lindroth anmälde sig som frivillig att justera protokollet. Martin och Tomas 
valdes.  
 
1.3 Godkännande av föredragningslista 
Det utsända förslaget godkändes med tillägg av en rapportrunda om arbetet på 
fakultetsnivå (punkt 2.6) samt en övrig punkt om doktorandernas organisering 
efter 1 juli 2010 (punkt 4.1).  
 
1.4 Godkännande av protokoll från föregående möte, 090831 
Föregående mötesprotokoll godkändes.  

 
§ 2 Meddelanden och information 
 2.1 Meddelanderunda med anledning av diskussionsunderlag om GUDK 
 Ett diskussionsunderlag hade sänts ut till alla efter föregående möte. Varje  

ledamot återgav de diskussioner som förts på fakultetsnivå. Det fanns en enighet 
dels om behovet av ett gemensamt doktorandforum av GUDK:s typ, dels om 
vikten av att inom ett sådant forum både kunna föra fram frågor från 
fakultetsnivå samt att vara med och bevaka utvecklingen på 
universitetsgemensam nivå.   
 

 2.2 Information från samarbetsorgan (GUS, SFS-DK) 
 Christina Dackling och Martin Thulin rapporterade om arbetat inom GUS. Det  

finns planer på att det framöver kan komma att finnas ett doktorandombud vid 
GUS som arbetar heltid med forskarutbildningsfrågor. Martin Persson och 
Elisabeth Belgrano informerade om arbetet inom SFS doktorandkommitté.  



 2.3 Informations från fakultetsövergripande GU-organ 
 Ingen ny information fanns att rapportera.  
 
 2.4 Rapport från öppen hearing av utredningsrapport: ”Samsyn och kvalitet” 
 Martin Persson rapporterade från en hearing där en rapport presenterats om  

uppföljningen av regler rörande forskarutbildningen vid universitetet. Rapporten 
gav förslag på åtgärder inom respektive fakultet och på universitetsgemensam 
nivå. Åtgärder ska genomföras redan under 2010 och följs upp av bland annat 
den gemensamma forskarutbildningsberedningen (FUB).  
 

 2.5 Rapport från internationell konferens 
 Elisabeth Belgrano rapporterade från konferensen ”The Knowledge Triangle  

shaping the future of Europe” som avhållits i Göteborg i september.  
 

 2.6 Rapport från arbetet på fakultetsnivå 
 Ledamöterna rapporterade om arbetet på fakultetsnivå och om vilka frågor som  

diskuteras. Från samhällsvetenskapliga fakulteten rapporterades att diskussionen 
om lönetrappan för doktorander varit intensiv och när stegen tas kan bli föremål 
för tolkning. Det efterfrågas om GUS doktorandombud Jonas Gren till nästa 
möte skulle kunna reda ut vad som gäller i frågan. Christina Dackling och 
Martin Thulin lovade ta med sig detta till Jonas.   

 
§ 3 Diskussion och beslut 
 3.1 Nominering till GUDKs presidium 09/10 
  - ordförande 

 Martin Persson föreslog Anders Ekstrand från naturvetenskapliga fakultetens  
doktorandråd till ordförande för GUDK och gjorde en kort presentation av 
Anders. Anders hade ställt sig positiv till att nomineras till ordförande men var 
tyvärr förhindrad att närvara på mötet. Mötet beslutade nominera Anders 
Ekstrand till posten som ordförande.  
 - vice ordförande 

Elisabeth Belgrano kandiderade själv till posten som vice ordförande för 
GUDK. Mötet beslutade nominera Elisabeth Belgrano till posten som vice 
ordförande.  
 - sekreterare 

Martin Persson kandiderade själv till posten. Mötet beslutade nominera Martin 
Persson till posten som sekreterare.  
 

 3.2 Aktiv nominering till Forskarutbildningsberedningen och andra poster 
 Christina Dackling informerade och svarade på frågor om hur processen att utse  

representanter på universitetsgemensam nivå kommer att gå till. Det finns ett 
klart behov av att fler doktorander kandiderar till viktiga uppdrag och 
ledamöterna uppmanades ta med sig frågan till respektive fakultet.  
 

 3.3 GU-gemensam introduktionsdag för engelskspråkiga doktorander 
 Elisabeth Belgrano informerade om en kommande introduktionsdag för  

engelskspråkiga doktorander, där hon kommer medverka för GUDK:s del.  
 

 3.4 Doktoranddag kring temat Kvalitet och Kreativitet (GU/nationellt) 
 Elisabeth Belgrano föredrog punkten. Mötet diskuterade olika upplägg och  



utgångspunkter för en dag som skulle fokusera på forskarutbildningen. Det 
underströks bland annat att universitetet måste vara den drivande parten i 
arbetet. Presidiet skulle ta med sig synpunkterna till förnyade diskussioner med 
ledningen för universitetet.  
 

 3.5 Doktorandportalen 
 Mötet diskuterade vad som hänt med arbetet med en universitetsgemensam  

doktorandportal. Christina Dackling åtog sig att ta med sig frågan till 
Forskarutbildningsberedningens nästa möte.  
 

 3.6 Nästa möte 
 Mötet föreslog att Elisabeth Belgrano skulle överlägga med Anders Ekstrand om  

tid för nästa möte, men att mötet borde hållas om ca en månad. Elisabeth och 
Anders skickar ut besked om mötestiden inom kort.  

 
§ 4 Övriga frågor 
 4.1 Doktorandernas organisering efter 1 juli 2010 
 Martin Persson informerade om arbetet att inom det planerade samgåendet  

mellan studentkårerna FFS, SLUG och Haga studentkår organisera 
doktoranderna. Vid ett eventuellt samgående finns merparten av doktoranderna 
representerade i den nya kåren och undantagen är doktoranderna vid 
Sahlgrenska akademien och Handelshögskolan, som båda framöver organiseras 
av studentkårer vid respektive fakultet. Frågan uppkom om det fanns möjlighet 
att framöver formellt organisera det universitetsgemensamma 
doktorandinflytandet inom den nya ”storkåren”, genom att där skapa en 
doktorandsektion och till denna adjungera in en doktorandrepresentant från 
respektive Sahlgrenska akademien och Handelshögskolan, samt om GUDK i 
sådana fall skulle finnas kvar. Frågan diskuterades. Flera påpekade vikten av att 
doktorandinflytandet även framöver måste kunna förhålla sig neutralt och inte 
totalt kopplas samman med en studentkår. Martin tog med sig synpunkterna från 
mötet. Frågan kommer att behöva diskuteras vidare under början av våren 2010.  

 
§ 5 Mötets avslutande 
 Elisabeth Belgrano förklarade mötet för avslutat klockan 11.35.  
 
 
 
 
 
Martin Persson 
Mötessekreterare 
 
 
 
 
Elisabeth Belgrano   Tomas Lindroth 
Mötesordförande   Justerare 


