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Närvarande: 
Adrian Bahne   Teknik 
Fredrik Mokvist  Fotomol 
Taha Ahmed   MatKem 
Seidon Alsaody  Mat 
Per Löwdin   DO 
Maria Garcia   Geo 
Marie Andersson  Ekotox 
Supaporn Sawadjoon  Biorg 
Wei Li    Teknik 
Li Balkeståhl   FysAst 
Atieh Zamani   FysAst 
Marcus Kjellander  Biokem 
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Harriet Mellenius  ICM 
 
 
1. Mötets öppnande 
 Ordföranden förklarade mötet öppnat.  

2. Adjungeringar (beslut) 
 Stående adjungering: Per Löwdin. 

3. Val av mötessekreterare (beslut) 
 Styrelsens sekreterare Harriet Mellenius valdes till sekreterare. 

4. Val av justeringsperson, tillika rösträknare (beslut) 
 Susanna Eriksson valdes till justerare och rösträknare. 

5. Godkännande av kallelseförfarandet (beslut) 
 Mötet beslutade att godkänna kallelseförfarandet. 

6. Godkännande av dagordning (beslut) 
 Dagordningen godkändes. 

7. Godkännande av föregående mötesprotokoll (beslut) 
 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 

8. Val av representanter till nämnder och kommittéer 
Susanna meddelade att fyllnadsval för hennes plats i FUN måste hållas nästa möte, 
då hon kommer att vara föräldraledig under vårterminen.  

 a. Docenturnämnden (Assistant professorship committee), (supl) (beslut) 
  Atieh Zamani valdes till suppleant i docenturnämnden. 

b. UPMARC (information) 
Adrian informerade om att doktorandrådet har delegerat valet av 
doktorandrepresentanter i UPMARC till TNDR. Dessa två positioner (en 



ordinarie och en suppleant) kommer därför att föras till listan över positioner 
att fylla vid TNDRs årsmöte. De nuvarande representanterna Sofia Cassel 
(ordinarie) och Andreas Sandberg (suppleant) ska listas på hemsidan. 

9. Löneavtal (diskussion) 
Harriet informerade om att det lokala löneavtalet för anställda inte hade följts på 
institutionen för cell- och molekylärbiologi, då doktorander i många år gått på fel år i 
lönestegen genom att institutionen infört ett extra lönesteg, kallat ”år noll”. 
Problemet tycks vara löst för framtida doktorander, men frågan om retroaktiva 
utbetalningar till doktorander som fått fel lön kvarstår. Detta förfarande var okänt 
bland representanter från övriga institutioner. Adrian har lyft frågan till 
fakultetsnämndens ställförträdande vicerektor Helena Danielsson, som tagit upp det 
på fakultetskansliet och som kommer att informera forskarutbildningsansvariga 
professorer. Frågan kommer även att tas upp i forskarutbildningsnämnden. TNDR 
välkomnar att frågan diskuteras i olika instanser och ställer sig bakom 
doktorandernas krav på retroaktiv korrektion av löner. 

10. Sociala aktiviteter (diskussion) 
TNDR har organiserat två fikaträffar för doktorander, på Ångström och på BMC, com 
varit mycket uppskattade. TNDR konstaterar att denna aktivitet är billig och enkel att 
organisera. Nästa fika hålls på Ångström den 18 oktober. För framtiden planeras 
även en doktorandpub, eventuellt på Uthgård. 

11. Meddelanden (information) 
a. Fakultetsnämnden 

Adrian rapporterade från FN att Peter Eklöv har valts till ny ordförande för 
FUN. FN har en pågående diskussion om vilka tjänster som ska finnas i den 
nya anställningsordningen. Man diskuterar också hur fakultetens olika 
doktorsexamina ska benämnas på engelska. 

b. Forskarutbildningsnämnden 
Susanna berättade att man i FUN diskuterat den nya obligatoriska 
handledarutbildningen för alla huvudhandledare. Man har också diskuterat 
villkoren för stipendiedoktorander, i synnerhet återbetalningskrav. För nya 
stipendiedoktorander gäller att institutionen tar ansvar för 
återbetalningsskyldighet i de fall där institutionen är orsak till att en 
doktorand inte fått ut sin examen. Utformningen av den obligatoriska 
etikkursen för doktorander är under arbete. Harriet meddelade att 
forskarutbildningens kvalitet diskuterats i Utbildningsgruppen. 

c. Doktorandnämnden 
Li meddelade att doktorandnämnden också diskuterat översättningar av 
examina. 

d. Övriga 
Hörandeförsamlingen har föreslagit Eva Åkesson som ny rektor för Uppsala 
Universitet. Per berättade Folkpartiet i en riksdagsmotion föreslagit att ge 
utländska doktorander svenskt medborgarskap efter fyra år. 

12. Övriga frågor (diskussion) 



Sammanslagningen av de kemiska institutionerna har aktualiserat frågan om hur 
institutionerna ska representeras i TNDR, i antal representanter. TNDRs styrelse fick i 
uppdrag att förbereda frågan inför nästa möte. 

13. Mötets avslutande. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Harriet Mellenius, sekreterare 
 

 

Susanna Kaufmann Eriksson, justerare 


