
      Protokoll 2010-11-08 
  Göteborgs universitets doktorandkår (GUDK) 

 
  Datum: 8 november 2010, 9.42- 11.10 
  Plats: Studenternas hus  
 
Närvarande: 
Elisabeth Belgrano Vice ordförande (KFN) 
Christina Dackling (GUS) 
Linnéa Johansson (HFN) 
Mahssa Karim (SAFN) 
Nioscha Samani (HHFN) 
Erika Sunden  (NFN)) 
 

 
  
 1 § Mötets öppnande 
Elisabeth Belgrano öppnade mötet kl. 09.42. 
 2 § Val av ordförande 
Elisabeth föreslogs och valdes 
 3 § Val av sekreterare 
Linnéa Johansson föreslogs och valdes 
 4 § Val av justeringsman 
Mahssa Karim föreslogs och valdes 

 
 5 § Fastställande av dagordning 
Godkändes utan ändringar 
 6 § Protokoll från föregående möte 
Godkändes utan ändringar 
 7 § Meddelanden och information 
   a. Ordförande 
Ordförande frånvarande 
   b. GUS  
Kristina Dackling informerade om vad som är aktuellt hos GUS. Styrelsemöte inom kort. Roligt 
att GUS har många studenter som söker till många olika uppdrag. Dock problem med att det är 
mycket få doktorander som är intresserade. Planering inför regelrätt vecka (v.10)  
   c. FUB  
Val av nya ledamöter. GUDK behöver eventuellt välja ny representant i händelse av att 
nuvarande väljer att avgå. 

 
 d. Fakultetsrepresentanterna 
Handels:  
Olika omorganisationer pågår inom administrationen. Sociala aktiviteter anordnas för att 
studenterna ska få en chans att mingla. 
Natfak: 
Representanten nytillträdd och håller på att sätta sig in i vad som pågår. Har haft två möten. Nya 
regler för doktoranderna och anställningsförfarandet då alla ska vara anställda from 2012. Hur 
ska pengar fördelas till institutionerna från doktorandråden? De får söka om pengar och tilldelas 
inte automatiskt. Nytt doktorandråd med ny ordförande Anton Lindahl. Fakulteten har påbörjat 
omorganisation, vill ändra institutionerna till färre antal. Problem att göra det nu innan den större 
omorganisationen är genomförd. 



 
Humfak: 
Problem med att doktorandrepresentanter måste sitta i Humanistiska fakultetsnämnden för att få 
sitta i nämndens arbetsgrupper. Innebär att ett fåtal personer har fått väldigt hög arbetsbelastning. 
Kan även bidra till problem med nyrekrytering till doktorandrådet då doktorander inte anser sig 
ha tid. Fortsatt arbete med det nya antagningssystemet. 
Sahlgrenska:  
Möte inom kort. Ordförande kommer att omväljas. Svårigheter med att få nya medel från olika 
fonder då de är trötta på fakultetens höga OH- kostnader, vilket skapar problem då t.ex. många 
labgrupper är externfinansierade. 
Konst: 
Omorganisation. Försöker informera så många som möjligt via olika media. Funderar över hur 
allt kommer se ut efter omorganisationen. PÅ forskarutbildningen ges nu all information på 
engelska. Har sällan möten då många av doktoranderna bor på andra platser än Göteborg. 

 
 8 § Text om GUDK  
Bordlägges till nästa möte 

 
 9 § Omorganisationen 
Har inte hänt så mycket senaste månaden. Intervjuerna har nu ägt rum. Utredarna försöker nu 
sätta ihop ett förslag att lämna till universitetsstyrelsen. Efter det, diskussioner, i april ska ett 
beslut fattas om hur den slutliga organisationen kommer att se ut.  
 10 § Forskar- och doktoranddagen 
Fortsatt arbete med forskardagen . Keynote-speaker ska utses i samarbete med 
vetenskapsfestivalen. Vetenskapsfestivalen försöker få nobelpristagare att komma till helgen. 
Vore intressant att få några som kunde agera keynotespeakers utav dessa. Hur många ska bjudas 
in? Finns 100 000 kronor. Ska räcka till mat, hyra etc. 3-4 doktorander från varje fakultet deltar 
med poster. Blir även inbjudna till middagen. Vore bra om man kunde få tag i en post-doc eller 
annan forskare från varje fakultet. Deltagande doktorander bör presentera ämnen som är lätta att 
förstå. Även för personer utan förkunskaper. Deadline 8 januari. Temat kreativitet. De 
doktorander som ska delta med poster utses utav respektive doktorandråd. 

 
 11 § Antagningsregler 
Antagningsreglerna ses över en gång om året och omarbetas nu i december. Vi bör läsa 
antagningsreglerna för att se om det är något utöver det som finns i texten som vi tycker ska 
ändras eller belysas. 

 
 12 § Jämställdhet och föräldraledighet 
Bordläggs till nästa möte! 

 
 13 § Rätt till anställning 
Bordläggs till nästa möte! 

 
 14 § Nästa möte 
GUDK:s näste möte äger rum 6 december 

 
 15 § Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
 16 § Mötets avslutande 
Elisabeth Belgrano avslutade mötet kl. 11.10 



 

Vid protokollet,  
  
  
  
  
          
Mötessekreterare        Ordförande 
 Linnéa Johansson       Elisabeth Belgrano 
 
 
 
 
 
 
Justeras av 
Mahssa Karim 

   


