
 

 

Verksamhetsplan 

Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet 
HT20-VT21 



 

 

Målsättning 
Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR) ska aktivt arbeta för förbättring, uppföljning och bevakning 

av doktoranders rättigheter både som anställda och som studerande. Vidare ska TNDR bekämpa situationer där 

forskarstuderande på ett eller annat sätt utnyttjas eller felbehandlas. Detta skall ske oberoende av kön, 

könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder och bör vara såväl inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

som gentemot universitetet. 

Möten 
TNDR ska hålla minst två rådsmöten per termin. Alla doktorander vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ska 

bjudas in till rådsmötena. 

Representation 
TNDR ska ha ledamöter som aktivt deltar i fakultetsnämnden, forskarutbildningsnämden och 

doktorandnämnden. Dessutom bör TNDR ha aktiva representanter i docenturnämnden, anställningsberedningen, 

samverkansberedningen, utbildningsberedningen, forskningsberedningen, utskottet för lika villkor, 

stipendienämnden, biblioteksrådet m.fl. TNDR ska arbeta för att alla representanter på ett lättillgängligt sätt får 

generell information om TNDRs verksamhet. Om TNDR bli erbjudet att skicka doktorand representanter till 

exemplevis arbets- eller remissgrupper på fakulteten, ska TNDR välja representanter till detta. 

Vidare bör TNDR: 

• arbeta för att öka antalet aktiva doktorander inom TNDR och på fakulteten 

• aktivt verka för att institutionsrepresentanter finns från varje institution inom fakulteten 

• stärka doktorandrepresentation på sektions- och institutionsnivå i fakulteten. 

Information och hemsida 
Hemsidan finns idag huvudsakligen på engelska (en del svenska termer förekommer, dock alltid med 

översättning) och ska fortsätta vara till största del på engelska. Hemsidan bör uppdateras kontinuerligt av den 

informationsansvarige. Information som skall finns åtkomligt på hemsidan är: 

• stadgar samt engelsk översättning av dessa, 

• tidigare mötesprotokoll, 

• kommande rådsmöten inklusive deras dagordningar, 

• kontaktinformation till styrelsen samt bild på styrelsemedlemmarna, 

• kontaktinformation till valberedningen, 

• uppdaterad lista över representanter i nämnder och grupper och en bekrivning av de ulika uppdrag 

TNDR har sidor på sociala medier såsom Facebook, (Twitter och LinkedIn). Dessa bör också övervakas 

kontinuerligt och när lämpligt uppdateras. Information om möten samt sociala aktiviteter bör, förutom via e-post, 

även annonseras via andra lämpliga kanaler, t.ex. via sociala medier eller affischering. I viktiga frågor bör TNDR 

försöka att nå ut till alla doktorander via massutskick med e-post.  

Sociala event 
Många doktorander vill ha sociala aktiviteter för att lära känna andra doktorander och se vad som finns att göra i 

Uppsala. Det är också viktigt att de som är aktiva i TNDR trivs och vill fortsätta engagera sig samt att nya 

doktorander blir engagerade.  



 

 

TNDR bör därför vid minst tre tillfällen per termin arrangera någon form av social aktivitet, t.ex. i form av 

pubkväll, brädspelskväll, knytkalas eller fika. Doktoranderna vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ska på så 

sätt ges möjligheten att träffas och prata om sin situation som doktorand och lära känna forskarstuderande från 

både sitt eget och andra forskningsområden. När social aktivitet planeras bör det även tas hänsyn till doktorander 

med barn. 

TNDR finansiellt stöd 
TNDR ska erbjuda doktorander att söka finansiellt stöd från TNDR. Alla doktorander vid teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten ska kunna ansöka. Pengarna ska gå till en aktivitet för doktorander vid teknisk-

naturvetenskapliga fakulteten. Det finansiella stödet ska helst gå till aktiviteter som uppfyller flera av 

nedanstående kriterier: 

• Involverar doktorander från flera institutioner, 

• Involverar många doktorander, 

• Uppmuntrar till samkväm och utbyte mellan doktorander, 

• Kreativa förslag som är skrivna med entusiasm, 

• En realistisk budget. 

• TNDR ska även erbjuda finansiell stöd till doktorandråd på insitutionsnivå för att stödja deras 

verksamhet. 

Styrelsen 
TNDRs styrelse är ansvarig för att verksamhetsplanen genomförs. Styrelsen har rätt att delegera genomförandet 

som de finner lämpligt.  

Nedanstående arbetsfördelning gäller inom styrelsen. Uppgifter kan delegeras, men delegerande person är alltid 

huvudansvarig för att uppgifterna utförs. 

Ordförande 

• är huvudansvarig för TNDR, 

• företräder och för TNDRs talan vid konflikter och möten med representanter från universitetet eller 

media, 

• företräder TNDR vid introduktionskurser för nya doktorander, samt 

• sammanställer verksamhetsberättelse och -plan. 

Vid möten är ordförande ansvarig för 

• sammanställning av dagordning, 

• utskick av kallelse, 

• bokning av lokal samt 

• förvaring och sammanställning av protokoll samt beslut tagna vid TNDRs möten. 

Vice ordförande assisterar ordförande i dennes arbete och träder in då ordförande inte kan närvara. Om 

ordföranden kan närvara vid rådsmöte, kan vice ordföranden få träda in för sekreteraren om denne inte är 

närvarande. I övrigt är vice ordförande ansvarig för  

• anordning av förtäring på möten samt 

• anordna doktoranddagarna tillsammans med de socialt ansvariga.  

Sekreterare är ansvarig för att protokoll förs och undertecknas av justerare. Sekreteraren är även ansvarig för att 

undertecknat originalprotokoll skickas till ordförande.  



 

 

Kassör är ansvarig för: 

• skötsel av TNDRs ekonomi såsom att betala räkningar, skicka in deklaration, sköta kontakt med bank 

och skattemyndighet och så vidare samt 

• sammanställning av bokslut och utarbetning av en budget tillsammans med ordförande samt vice 

ordförande. 

Informationsansvarig är ansvarig för: 

• uppdatering av hemsidan och sociala medier, 

• lägga upp justerade protokoll på hemsidan, samt 

• affischering, flyers och liknande. 

Socialt ansvarig är ansvarig för: 

•  ordnande av samkväm och andra sociala aktiviteter 

• anordna doktoranddagarna tillsammans med vice ordförande. 

Övriga frågor som fortlöpande bör bevakas 
• TNDR skall arbeta för att bli mer synligt för samtliga doktorander vid fakulteten och i 

Doktorandnämnden. 

• TNDR ska årligen arrangera doktoranddagar. 

• TNDR skall sträva efter att bli mer synligt för utsatta doktorander inkl. skuggdoktorander1 och 

uppmuntra dem att söka hjälp. 

• TNDR skall inhämta kunskap och informera om hur pågående förändringar i universitetets organisation 

och studentrepresentationen påverkar doktorandernas situation. 

• TNDR bör sammanställa information, muntligt eller skriftligt, till representanter i nämnder och 

kommittéer för att klargöra deras arbetsuppgifter och stadgeenliga skyldigheter. 

• TNDR skall bibehålla ett gott samarbete med UTN i gemensamma frågor. Samarbetsdokumentet bör 

skrivas under innan 30 juni 2021 

Aktuella frågor HT20-VT21 
Under 2019/20 har styrelsen jobbat med att stötta institutioner att starta upp doktorandråd. Det är ett viktigt 

arbete som tar tid och kräver en stor insatts även av doktorander på institutionsniveå. Därfor ska styrelsen 

uppfölja arbete under 2020, så befintliga och ny formade doktorandråd stärkas och doktorandråd kan etableras på 

institutioner där det fortfarande inte finns lignade strukturer. TNDR ska stötta institutionsdoktorandråd även 

finansiellt. 

En viktig fråga som näms av många doktorander och som står även i fokus av fakulteten är internationalisiering 

och för och nakdeler som är tillknuten till det. Frågan berör oss på många sätt, både i doktorandrepresentation, 

tillgång till språkkurs och i våran undervisning, där vi möter en international klassrum. En möjlighet att jobba 

med frågorna är i samarbete met UTN 

Våren 2020 presenterade DN resultetet av en större enket om doktorandstudienra på hela uppsala universitet. 

Enketet inhåller också en del som er specifict för TEKNAT. TNDR borde går genom resultated och jobba med 

                                                 
1 En skuggdoktorand är en person som har behörighet att bli doktorand, utför samma arbetsuppgifter som doktorander vid 

universitetet, men utan att vara antagen som doktorand. 



 

 

problem som nämns där. 

 

Om det finns utrymme för det, såväl tid som pengar, för att göra mer än ovanstående ska styrelsen titta på 

följande eller förbereda så att TNDR under 2021/22 ska kunna: 

• TNDR är en organisation för doktorander på hela TEKNAT. Det omfatter ävern doktorander på Gotland. 

TNDR ska bygga upp kontakt med doktorander på Gotland (till exempel genom kontakt till 

forskaskolan). 

• Efter doktorsexamen fortsätter många doktorander på universitetet. Medan doktorander har är 

representerade på instititutionen, fakulteten och universitetet, saknas representation för post docs. TNDR 

kan kontakta UUPA för att se om det finns vilja och möjligheter för samarbete. 

• Tänker över konceptet av doktoranddager och anpassa dem efter doktorandernas interesse och behov 



 

 

Budget HT20-VT21 
Inkomster:    

Kåren    

Verksamhetsbidrag från Doktorandnämnden ht-20    2’000 

Verksamhetsbidrag från Doktorandnämnden vt-21   2’000 

Verksamhetsbidrag från fakulteten för doktorandrepresentation   71’000 

Money not spend last year because of covid19   ca. 3000 

 

Summa inkomster:   75’000 

 

Utgifter:  

Styrelsearvoden Netto (-32%) Brutto Brutto+arb 

Ordförande 4’000          5’888,35        7’647,05 

Vice ordförande 2’000        2’941,18 3’823,53 

Sekreterare 2’000        2’941,18 3’823,53 

Kassör 2’000        2’941,18 3’823,53 

Informationsansvarig 2’000        2’941,18 3’823,53 

Två socialt ansvariga 4’000        5’882,35 7’647,05 

Totalt styrelsearvoden 30’589 

 

Arrangemang och övrigt 

Sociala event   8’000 

Möteskostnader   8’000 

Administrativa kostnader   2’326 

TNDR finansiellt stöd   10’000 

TNDR stöd till doktorandråd på institutionsnivå   6’000 

Doktoranddagar   13’000 

Totalt arrangemang och övrigt   44’500 

 

Summa utgifter:   76’914,22 

 

Resultat:   -2914,22 


