
 Protokoll 2010-12-06 
  Göteborgs universitets doktorandkår (GUDK) 

 
  Datum: 6 december 2010, kl. 9.37- 11.37 
  Plats: Studenternas hus  
 
Närvarande: 
Daniel Bernmar (Ordförande) 
Elisabeth Belgrano Vice ordförande (KFN) 
Christina Dackling (GUS) tom § 9 
Linnéa Johansson (HFN) 
Nioscha Samani (HHFN) 
Erika Sunden  (NFN)) 
 

 
  
 1 § Mötets öppnande 
Daniel Bernmar öppnade mötet kl. 09.37. 

 
 2 § Val av ordförande 
Daniel Bernmar föreslogs och valdes 

 
 3 § Val av sekreterare 
Linnéa Johansson föreslogs och valdes 

 
 4 § Val av justeringsman 
Elisabeth Belgrano föreslogs och valdes 
 
 5 § Fastställande av dagordning 
Godkändes med tillägg av §12 och § 13. Nästa möte §12 ,flyttas fram till §9. 

 
 6 § Protokoll från föregående möte 
Godkändes med redaktionella ändringar. 

 
 7 § Meddelanden och information 
   a. Ordförande 
   b. GUS  
Christina Dackling informerade om vad som är aktuellt hos GUS. Styrelsemöte inom kort. 
Rogestam kommer dock ej medverka vid detta möte som tidigare planerat. Planering inför 
regelrätt vecka (v.10)  
   c. FUB  
Viktigt att vi blir mer aktiva från doktorandhåll och att GUDK är med och driver frågor, snarare 
än svarar på dem. Diskussioner har förts kring antagningsordning och föräldraledighet. 
 d. Fakultetsrepresentanterna 
Samfak: Problem med att de saknar ordförande för doktorandrådet. Svårt att fylla platser i lokala 
nämnder och organ. Fördelningsmodeller föråldrade. Önskar införa nytt system för 
institutionerna. Står inför stora förändringar i framtiden, men svårt att förbereda sig då man inte 
vet vad som kommer.  
Handels: Problem med studenter som erhållit stipendium för två år, då inget garanterar att de 
kommer att få fortsätta sin utbildning. Försöker få till en bättre antagningsordning. 

Natfak: Har inte haft möte sedan GUDK:s senaste möte. Diskussioner pågår kring 



omorganisationen av fakulteten. 

Humfak: Har fått igenom flera av de punkter de arbetat med och fortsätter nu med planering 

inför VT 2011. 

Konst: Försöker sprida information kring nya organisationen. Problem med tilldelning av 

fakultetsmedel till doktoranderna. Svårt att följa hur medlen använts. 
 
8 § Studentombudsmännen 
Diskussion fördes kring hur vi kan använda oss av studentombuden. Finns det några frågor idag, 
där vi kan använda oss av deras hjälp? Viktigt föra ut till fakulteterna vilken roll de har och hur de 
kan hjälpa doktoranderna. Det beslutades att Daniel skriver ett förslag på text och mailar ut den 
till övriga ledamöter för vidare spridning. 

 
 9 § Nästa möte 
Det beslutades att nästa möte flyttas fram till 11/1 – 2011, kl. 9.30. 

 
 10 § Forskar- och doktoranddagen 
Problem med att doktorander inte kommer att kompenseras för sitt deltagande. Alternativ kan 
vara att man får poäng för sitt deltagande, under förutsättning att handledaren går med på detta. 
Kan bli så att vi måste skjuta fram datumet för deadline. 

 
 11 § Rätten till anställning 
Hans Abelius kommer att kontakta flera olika fakulteter för att utreda frågan . Viktigt att vi då 
visar att vi anser att anställning är det enda sättet att gå vidare. GUDK:s ledamöter uppmuntras 
att gärna kontakta honom direkt. 

 
 12 § Forskarutbildningsberedningen 
Diskussion fördes kring hur vi bör agera för att lättare kunna driva de frågor vi önskar. 

 
 13 § Föräldraskap och GUDK 
Frågan diskuterades. Finns fortfarande många problem med att kombinera föräldraskap och 
studier. Viktigt att t.ex. inte förlägga möten till kvällstid. 

 
 14 § Text om GUDK 
Daniels förslag på text diskuterades och godtogs. Daniel mailar ut texten till doktorandråden vid 
fakulteterna. 

 
 15 § Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
 16 § Mötets avslutande 
Daniel Bernmar avslutade mötet kl. 11.37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet,  



  
  
  
  
          
Mötessekreterare        Ordförande 
 Linnéa Johansson       Daniel Bernmar 
 
 
 
 
 
 
Justeras av 
Elisabeth Belgrano 
   



 


