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KALLELSE
Sammanträdesdag
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Teknisk-naturvetenskapliga
doktorandrådet
Kallelse till doktorandrådsmöte, tisdagen den 22:a november kl. 08:15,
Ångström, fakultetsrummet
Call to PhD student council meeting, Tuesday November 22nd at 08:15,
Ångström, faculty room
Dagordning
Agenda
1. Mötets öppnande
Opening of the meeting
2. Adjungeringar
Co-optations

Beslut
Decision

3. Val av mötessekreterare
Election of secretary

Beslut
Decision

4. Val av justeringsperson, tillika rösträknare
Election of attestant, also teller

Beslut
Decision

5. Godkännande av kallelseförfarandet
Approval of call procedure

Beslut
Decision

6. Godkännande av dagordning
Approval of agenda

Beslut
Decision

7. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Approval of minutes of preceding meeting

Beslut
Decision

8. Ledamöter (se bilagan)
Members (see appendix)

Beslut
Decision

9. Löneavtal
Salary

Diskussion
Discussion

10. Sociala aktiviteter
Social activitives

Diskussion
Discussion

11. Meddelanden
Messages
a.
b.
c.
d.

Fakultetsnämnden (Faculty board)
Forskarutbildningsnämnden (Graduate educational board)
Doktorandnämnden (PhD student board)
Övriga (Others)
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12. Övriga frågor
Other issues
13. Mötets avslutande
Closure of the meeting

Välkomna!
Welcome!
adrian bahne
Ordförande (chair)

Bilaga
Appendix
På förra mötet delegerades styrelsen att se över frågan om ledamöterna och att komma
med ett förslag hur TNDRs ledamöterna ska vara fördelade. Bakgrund till frågan är
omstruktureringen av kemi området f.o.m. 2012.
Styrelsens förslag: Varje institution får utse en ledamot och en suppleant.
Motivation: Förslaget är enkelt, genomförbart och motsvarar så typen och vikten av
besluten som tas i rådet. Tillfällarna då olika institutioner har olika synpunkter i ett val
är väldigt sällsynta och har inte förkommit på länge. Därför anser vi en
representationsform som tar hänsyn till storleken av institutionerna inte som nödvändig.
En sådan representation skulle dessutom vara svårt att implementera och förutsätter en
tidskrävande och konstant bevakning. Dessutom är förslaget enligt gällande stadgorna.
Last meeting the committee delegated to the board to investigate the issue with TNDR’s
members and to come up with a suggestion how to solve it. This came up due to the
upcoming restructuring of the chemical departments 2012.
Board suggestion: Every institution elects one representative and one substitute.
Motivation: The suggestion is easy, applicable and reflects the style and importance of
decisions taken in the committee. Very rarely questions come up that different
institutions have different opinions on, actually this did not happen for a very long time.
We therefore don’t see any needs for a representation based on the size of the
institutions, which would require a lot of time to implement and maintain. Further is the
presented suggestion in accordance with the bylaws.

