
Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådets årsmöte  
23 maj 2011 
Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet 
 
Närvarande: 
Seidon Alsaody  Matematik 
Kristofer Jakobsson  Fysik och astronomi 
Marcus Kjellander  Biokemi och organisk kemi 
Henrik Keränen  Cell- och molekylärbiologi 
Harriet Mellenius  Cell- och molekylärbiologi 
Daniel Larsson  Cell- och molekylärbiologi  
Li Balkeståhl   Fysik och astronomi 
Tobias Fredlund  Fysik och astronomi 
Marta Kisiel   Materialkemi 
Oskar Jäckel   Geovetenskaper 
Eduard Dyachuk  Teknikvetenskaper 
Johan Wikander  Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår 
Henrik Vallgren  Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår 
Milan Gavrilovic  Centrum för bildanalys 
Marie Andersson  Organismbiologi 
Maria Garcia   Geovetenskaper 
Djalal Mirmohades  Matematik 
Wei Li    Teknikvetenskaper 
Atieh Zamani   Fysik och astronomi 
Daniel Streich   Fotokemi och molekylärvetenskap 
Kiran Kumar Kovi  Teknikvetenskaper 
Adrian Bahne   Teknikvetenskaper 
Andrea Mattera  Fysik och astronomi 
Susanna Kaufmann  Fysikalisk kemi 
Per Löwdin   Doktorandombudsman  
 

1. Mötet öppnades 

2. Adjungeringar 
Mötet beslöt adjungera Johan Wikander (UTN), Henrik Vallgren (UTN) och Per Löwdin (DO) 

3. Val av mötessekreterare samt justerare tillika rösträknare 
Mötet beslöt välja Kristofer Jakobsson till sekreterare samt Susanna Kaufmann till justerare. 



4. Godkännanden 
a) Kallelseförfarandet: Mötet beslöt godkänna kallelseförfarandet 

b) Dagordningen: Mötet beslöt godkänna dagordningen med justeringen att punkt 10-15 
behandlas efter punkt 7. 

c) Föregående protokoll: Mötet beslöt lägga föregående protokoll till handlingarna efter 
genomgång. 

5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 
Seidon presenterade verksamhetsberättelsen. Den ekonomiska rapporten bordlades. 

6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Frågan bordlades i väntan på den ekonomiska rapporten. 

7. Stadgeändringar 
Efter förslag från styrelsen antogs vissa stadgeändringar. Det beslutades att stadgarna i 
fortsättningen även ska finnas i en engelsk version. Den svenska versionen är dock den formellt 
giltiga vid tvetydigheter. Ändringarna är i det följande markerade med fetstil. De antagna 
stadgarna lyder i sin helhet: 

§1 
Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR) är ett samarbetsorgan för doktorander 
vid institutioner och ämnen inom den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
 
§2 
Målsättning 
TNDR skall verka för goda förhållanden för de studerande inom forskarutbildningen vad 
gäller utbildningens innehåll, handledning, ekonomiska villkor och sociala förmåner. TNDR 
skall även bevaka doktorandernas intressen i forskningspolitiken. 
 
§3 
Ledamöter 
Varje institution får utse en ämnesrepresentant och en suppleant i TNDR på sätt som de 
berörda forskarstudenterna själva önskar. Ämnesrepresentanten har en röst i TNDR och på 
årsmötet. Om ämnesrepresentant saknas får närvarande doktorander från aktuella 
institutionen utse en tillfällig representant på mötet. Mandattiden är ett verksamhetsår. Vid 
vakans utses ny representant. 
 
§4 
Styrelse 
TNDRs styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, 
informationsanvarig och socialt ansvarig, väljs av årsmötet. Styrelsen utser de funktionärer 
som i övrigt erfordras. Valbar är doktorand antagen inom teknisk-naturvetenskapliga 



fakulteten. Mandattiden är ett verksamhetsår. TNDR är beslutsmässigt när minst fyra 
ämnesrepresentanter är närvarande. Beslut i TNDR fattas med enkel majoritet. Vid lika 
röstetal skilje lotten. Se dock §17 
 
§5 
Verksamhetsår 
TNDRs verksamhetsår löper fr.o.m. 1/7 t.o.m. 30/6. 
 
§6 
Revisorer 
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av minst en revisor. 
Årsmötet väljer revisor. 
 
§7 
Möten 
Kallelse och dagordning till varje sammanträde samt föregående sammanträdes protokoll 
skall tillsändas alla doktorander antagna inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
Kallelse skall utgå senast en vecka före sammanträdet. Protokoll för varje sammanträde 
skall föras, justeras och arkiveras. 
 
§8 
Personer utanför TNDR kan kallas och adjungeras utan rösträtt till sammanträden inom 
TNDR. 
 
§9 
Alla doktorander inom fakulteten har närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt vid TNDR:s 
sammanträden. 
 
§10 
Det åligger representanten i TNDR för respektive ämne att tillse att information från TNDR 
till institutionen/avdelningen når samtliga doktorander. 
 
§11 
Det åligger representanten för varje ämne att informera om behandlingen av olika ärenden 
på institutions/avdelningsnivå av intresse för TNDR, liksom det åligger representanter i 
nämnder och grupper att rapportera till TNDR om hur olika ärenden avgjorts där. Med 
nämnder och grupper avses de nämnder och grupper som ingår i §17, punkt 8. 
 
§12 
Ledamöter i styrelsen, ämnesrepresentanter och representanter i nämnder och grupper bör 
medverka i TNDR:s samtliga möten under aktuellt verksamhetsår. Medlemmar i styrelsen 
och representanter i nämnder och grupper som är förhindrade att delta i något möte skall 
meddela någon medlem i styrelsen i förväg. Representanter i nämnder och grupper 
ansvarar dessutom för att kommunikationen mellan TNDR och berörd nämnd eller grupp 
inte påverkas av detta. 
 



§13 
Varje sammanträde i FN bör beredas i TNDR. TNDR bör verka för att det skall finnas 
doktorander från det berörda ämnet närvarande vid behandlingen av ämnesspecifika 
ärenden i TNDR. 
 
§14 
TNDR bör, då det anses nödvändigt, avge skrivelser i frågor rörande TNDR:s 
kompetensområde till HSV, konsistoriet, fakultet, sektioner, institutionsstyrelser och 
institutionskollegier m.fl. 
 
§15 
Årsmöte 
Doktorandrådets högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas varje år innan 
juni månads utgång under terminstid på styrelsens kallelse. 
 
§16 
Kallelse och dagordning till årsmötet skall distribueras på samma sätt som i §6. 
 
§17 
Vid årsmöte skall förutom val av mötesfunktionärer följande ärenden behandlas: 
1. Godkännande av kallelseförfarandet 
2. Fråga om godkännande av dagordningen 
3. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport samt revisionsberättelse 
4. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
5. Val av ordförande 
6. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
7. Rätt för kassör och ordförande att teckna firma var för sig 
8. Val av ordinarie representanter och suppleanter till nämnder och grupper (i tillämpliga 
fall: förslag till Studentkåren) 
9. Val av valberedning 
10. Val av revisor/-er 
11. Ärenden som av ordinarie TNDR-sammanträde beslutats tas upp på årsmöte eller som 
enskild doktorand skriftligen tillställt styrelsen senast två veckor före årsmötet.  
Valbar till posterna på den föreslagna dagordningen är den som vid valtillfället är 
doktorand inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet. Tidigare 
valda representanter som inte längre är doktorander kan adjungeras vid årsmötet. Vid 
vakans kan fyllnadsval göras senare. Ärende som inte tagits upp på dagordningen får inte 
göras till föremål för beslut. 
 
§18 
Extra årsmöte kan hållas när styrelsen anser detta nödvändigt eller då representanter från 
minst fyra av fakultetens institutioner/avdelningar skriftligen begär detta hos styrelsen. Vid 
extra årsmöte får inte ärende som inte tagits upp på dagordningen göras till föremål för 
beslut. Som ordförande fungerar TNDR:s ordförande om inte mötet bestämmer annorlunda. 
Över extra årsmöte skall föras protokoll, som justeras av därtill vid mötet vald 



protokolljusterare. Kallelse och dagordning till extra årsmötet skall distribueras på samma 
sätt som i §6. 
 
§19 
Ändring av föreningens stadgar 
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas på ett ordinarie årsmöte. Förslag till 
stadgeändringar skall skickas ut till medlemmarna minst en vecka före årsmötet. 

10.   Val av ordförande 
Mötet beslöt välja Adrian Bahne. 

11.   Val av övriga styrelseledamöter 
Mötet beslöt välja följande övriga styrelseledamöter: 

a. Vice ordförande: Li Balkeståhl 
b. Kassör: Marta Kisiel 
c. Sekreterare: Harriet Mellenius 
d. Informationsansvarig: Taha Ahmed 
e. Socialt ansvarig: Atieh Zamani 

12.    Rätt för kassör och ordförande att teckna firma var för 
sig 

Mötet beslöt ge rätt för kassör och ordförande att teckna firma var för sig. 

13.   Val av revisor 
Mötet beslöt välja Maria Garcia. 

14.   Val av valberedning 
Mötet beslöt välja Maria Garcia, Marie Andersson och Wei Li. 

15.   Val av ordinarie representanter och suppleanter till 
nämnder och grupper (i tillämpliga fall: föreslår till Uppsala 
Studentkår) 

Mötet beslöt välja (föreslå) följande ordinarie representanter och suppleanter: 
a. Doktorandnämnden 

Ordinarie: Fredrik Mokvist, Li Balkeståhl 
Suppleant: Adrian Bahne, Eduard Dyachuk 

b. Universitetets stipendienämnd 
Ordinarie: Hugo de Boer 

c. Fakultetsnämnden 



Ordinarie: Rickard Eriksson, Adrian Bahne 
Suppleant: Marta Kisiel 

d. Forskarutbildningsnämnden 
Ordinarie: Susanna Kaufmann, Harriet Mellenius 

e. Fakultetens stipendienämnd 
Ordinarie: Hugo de Boer  

f. Bibliotekssamverkan N 
Ordinarie: Bordlagt 

g. Anställningsberedningen 
Ordinarie: Kiran Kumar Kovi 
Suppleant: Maria Garcia 

h. Docenturnämnden 
Ordinarie: Li Balkeståhl 
Suppleant: Bordlagd 

i. Befordringskommittén 
Ordinarie: Marie Andersson 

j. Jämställdhetskommittéen 
Ordinarie: Atieh Zamani 

k. International Science Programme 
Ordinarie: Marta Kisiel 

l. Centrum för accelerator- och instrumentutveckling 
Ordinarie: Atieh Zamani 

8.  Verksamhetsplan för 2011-12 
Styrelsens föreslagna verksamhetsplan för kommande verksamhetsår godkändes. 

9.   Budget för 2011-12 
Beslut om budget för kommande verksamhetsår bordlades. 

16.   Meddelanden 
a. Fakultetsnämnden 

FN kommer att besluta om studierektorer för forskarutbildningen på alla institutioner. Ny 
allmän studieplan för doktorander kommer att införas. Omorganisering av FN, fyra 
prodekaner med olika ansvarsområden, varav en för utbildning. Detta väntas ge mindre 
inflytande för sektionsdekanerna. 

b. Doktorandnämnden 
DN har nytt presidium och nya representanter. 50%/80%-regeln och hur den ska 
efterlevas bättre har diskuterats med facket. Förfrågan om TNDR:s synpunkter på UU:s 
förslag om medelstilldelning. 

c. Forskarutbildningsnämnden 



FUN sammanställer en rapport med slutsatser från vårens utvärdering av 
forskarutbildningen. Ska ske regelbunden utvärdering av vilka FU-ämnen som är aktiva, 
dock ingen stor nedskärning. Handledare ska inte tillåtas närvara vid betygskommitténs 
sammanträde och beslut. Svenskundervisning ska vara frivilligt och betalas av 
institutionen. 

d. Övriga instanser 
Inga övriga meddelanden. 

17.   Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

18.   Mötet avslutades 
 
Vid protokollet 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Kristofer Jakobsson (sekreterare) 
 
 
                                                            
Seidon Alsaody (ordförande) 
 
 
 
Susanna Kaufmann (justerare) 
 

 


