
Protokoll från Doktorandrådets årsmöte

Protokoll från Årsmöte 2004-01-15

Närvarande:
Anna-Lena Erixon, Carolina Lundqvist, Farah Moniri, Hillevi Busch, Jan von Essen, Sara
Göransson, Göran Söderlund, Gustaf Törngren, Johan Willander, Stephan Baraldi, Robert
Brage, Hanna Stillström

§1. Mötet öppnas.
Carolina Lundqvist förklarar årsmötet öppnat.

§2. Fastsällande av dagordningen.
Årsmötet godkänner och fastställer dagordningen.

§3. Val av årsmötesordförande.
Carolina Lundqvist valdes till årsmötesordförande.

§4. Val av Årsmötessekreterare
Sara Göransson valdes till sekreterare.

§5. Val av justerare
Johan Willander valdes till justerare.

§6. Styrelsens årsberättelse samt redovisning av ekonomin.
Carolina Lundqvist presenterade styrelsens årsberättelse (bilaga 1).

Göran Söderlund redovisade ekonomin för verksamhetsåret 2003. Under året har
doktorandrådet varit med och sponsrat en middag, bowlingkväll, kanot och fika på
styrelsemötena. Återstående saldo i kontantkassan är ca 2000 kr. Därutöver finns pengar kvar
utav de vi sökte av Institutionen.

Göran har även sökt mötesarvode för 2003 från studentkåren.

§7. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§8. Val av ledamöter till den nya styrelsen: Valberedningen.
Valberedningen presenterade sina förslag enlig bilaga 2.
Samtliga förslag godtogs.

§9. Datum och tider för vårens styrelsemöten.
Vårens mötestider skall främst hållas första torsdagen varje månad. Nästa möte är torsdagen
den 5 februari klockan 10.00.

§10. Övriga frågor.
L-G Öst kommer att sluta som studierektor, efter VT04, och Doktorandrådet bör fundera över
om vi har några förslag på vem som ska ta över samt vilka krav vi har på en studierektor.
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Jan von Essen har tagit fram ett nytt informationsmaterial att dela ut till nya doktorander.
Kommer att utvärderas under denna termin.

Doktorandrådet provar ett faddersystem. Jan har tagit fram en checklista för faddrarna.
Hillevi och Farah åtar sig att vara faddrar för några av de nya doktoranderna.

Hanna informerar om att mycket som har med bibilioteksjobbet att göra kommer att fungera
elektroniskt inom en snar framtid. Hon informerar också om att det just nu är två system; ett
via universitetsbiblioteket och ett via vår egen hemsida (psykologens). Vi kommer även att ha
tillgång till APA-tidskrifter genom dessa system. Hon hoppas att alla tidskrifter skall kunna
nås från samma hemsida i framtiden.

Doktorandmejlen fungerar inte riktigt såtillvida att nya doktorander inte automatiskt kommer
med på doktorand@psychology.su.se. Gustaf åtar sig att prata med Bernard Devine för att
hitta rutiner för detta.

Robert Brage ber Doktorandrådet att fundera över hur vi vill att etikfrågor skall drivas i
etikkommittén. Robert presenterar framförallt två riktlinjer som man kan ha: 1) Håll
etikdiskussionerna på en ”tyst” nivå och väck inte den björn som sover. Projekt som startas
granskas inte av etikkommittén mer än i undantagsfall. 2) Etikkommittén har en mer aktiv roll
i de flesta projekt som startas på institutionen och bedömer dem från ett etikperspektiv. Han
informerar mer, vid ett senare tillfälle, om dessa olika inriktningar när det gäller att bedriva
etikarbete.

Gustaf ansvarar för doktorandmiddagen som flyttats till den 28 januari. Gustaf bokar
restaurant.

Ordförande Carolina tackade den avgående styrelsen för insatserna under föregående år.

§11. Mötet avslutas.

Ordförande:

Carolina Lundqvist

Vid protokollet: Justeras:

Sara Göransson Johan Willander
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Bilaga 1.

Årsberättelse 2003 för Doktorandrådet på Psykologiska institutionen, Stockholms
universitet

Doktorandrådet (DR) har under 2003 varit aktiva och drivande inom många områden. Under
året har sammanlagt 7 protokollförda möten genomförts, där mellan 6 och 15
forskarstuderanden/doktorander varit närvarande.

Under året har lathunden med information inför disputation, vilken påbörjades under 2002,
färdigställts och den finns nu tillgänglig i PDF format på DR:s hemsida.

Representanter från DR har, i samarbete med bl a Stockholms universitets studentkår, varit
initiativtagare och drivande i genomförandet av Doktorandpulsen, dvs. en undersökning kring
doktoranders arbetsmiljö och situation på Stockholms universitets fyra fakulteter. Under våren
presenterades Doktorandpulsen bland annat vid Campuskonferensen, vilket resulterade i att
rektor lyft dessa frågor i ljuset på prefektmöte och i universitetsråden. Även pressen
uppmärksammade undersökningen och medförde kontakter med bland annat doktorander och
arbetsmiljöansvariga från andra universitet. Den stora uppmärksamheten som undersökningen
gett tolkas som att doktoranders arbetsmiljö är en mycket viktig och brinnande fråga varför
det finns ett behov av uppföljning på projektet.

I samarbete mellan studierektorn, etikkommittén och doktorandrådet hölls under året det
andra mötet med handledare och doktorander, vilket var en uppföljning från mötet i december
2002. Syftet var att föra en dialog och möjliggöra en förbättrad kommunikation, relation och
arbetssituation för både handledare och doktorander. Ett antal konkreta förslag på
förbättringar framkom under mötet och doktorandrådets förhoppning är att diskussionen
fortsätter samt att förslagen omsätts i praktisk handling. Från doktorandrådets sida är målet att
möten mellan handledare och doktorander ska kunna hållas ca en gång per år. Ett förslag på
handledare- och doktoranddag under våren 2004 har därför utarbetats och lämnats till berörda
parter.

Till följd av att sökanden till forskarutbildningen fått besked väldigt tätt inpå terminsstart om
de antagits eller ej har DR påpekat svårigheterna detta medför för den sökande. Detta
resulterade i att antagningsmöten kommer att hållas tidigare. Under 2003 introducerade
Arbetsmiljökommittén även ett informationspaket, vilket fungerar som en skiftlig
introduktion för nyanställda vid institutionen. Doktorandrådet har dock betonat vikten av att
ett liknande paket ges till nyantagna forskarstuderanden utan tjänst. En modifierad version av
informationspaketet har därför utarbetats av DR och kommer att delas ut under
informationsmötet för nyantagna forskarstuderanden i januari 2004. För att ytterligare hjälpa
de nyantagna till rätta har DR beslutat att anordna ett faddersystem, vilket på prov genomförs
under våren 2004. Diskussioner har dessutom förts kring möjligheterna att avsätta en hel dag
till introduktion.

Kursutvärderingsenkäter i pappersformat har sedan tidigare utarbetats på både svenska och
engelska och använts på prov. De insamlade kursutvärderingarna har dock av administrativa
problem inte sammanställts eller rapporterats tillbaka till berörda lärare. Av denna anledning
har DR utarbetat en internetbaserad version av utvärderingen, där de inmatade siffrorna direkt
hamnar i ett dataprogram som kursansvariga och studierektor kan hämta hem och
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sammanställa. Den internetbaserade versionen kommer under 2004 att användas på prov,
vilket väsentligt bör underlätta det administrativa arbetet.

Under hösten har diskussioner förts i DR kring poängberäkningssystem för kurser och
avhandlingsarbete samt dess rapportering. En ökad flexibilitet inom rådande system anses
önskvärt där bland annat antalet artiklar på ett bättre sätt beaktas i beräkningen. Diskussioner
och arbete fortsätter med att hitta ett förslag enligt en modell som är möjlig utifrån
förordningarna.

Ett antal aktiviteter har under året genomförts med syfte att öka trivseln och gemenskapen hos
institutionens doktorander. Aktiviteterna har innefattade kanotkväll, bowling och tre
middagar. Under våren anordnades även en Qi-Gong kurs, där institutionen som en del av
jubileumsåret stod för kostnaderna för de doktorander som ville delta (totalt 17 doktorander
var anmälda). Utöver detta ansvarade även DR även för sociala aktiviteter (rundvandring på
campus och middag) när doktorander från Riga besökte institutionen i november.

Slutligen vill jag som avgående ordförande passa på att tacka alla som suttit med i DR:s
styrelse under 2003. Tack för det jobb ni har lagt ner på olika frågor och för det förtroende jag
fått att vara er ordförande under höstterminen. Jag vill även önska alla i den nya styrelsen
lycka till med framtida doktorandrådsarbete och hoppas att ni fortsätter kämpa på i samma
goda anda!

Carolina Lundqvist, avgående ordförande för DR
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Bilaga 2.

Valberedningen
Hanna Stillström
Göran Söderlund

Valberedningens förslag

Bakgrund

Enligt tidigare år finns doktorandrådet representerat i de flesta grupper och kommittéer på
Institutionen.

Mandattiden för de olika uppdragen är ett år och nyval sker vid årsmötet. Målet är dock att
mandatperioderna ska vara lagda så att maximalt hälften av styrelsemedlemmarna lämnar sina
uppdrag vid varje årsmöte. Detta är viktigt för kontinuiteten i Doktorandrådet.

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet föreslå val till samtliga uppdrag i styrelsen.

I sitt arbete har valberedningen i sitt förslag till förtroendeuppdrag försökt ta hänsyn till
följande kriterier:
1. säkra en representation från samtliga avdelningar.
2. sträva efter en jämn könsfördelning
3. få en styrelse med blandade kompetenser och intressen
4. blanda personer med längre erfarenhet från styrelsen med nya krafter
5. blanda doktorander som är nyantagna med doktorander som varit antagna lite längre
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Valberedningens förslag till styrelse 2004

Funktion Styrelsen 2003 Valberedningens förslag till 2004
Ordförande: Carolina Lundqvist Jan von Essen

Vice ordförande: Sara Göransson Sara Göransson

Kassör: Göran Söderlund Göran Söderlund (ordinarie)

Hillevi Busch (suppleant)

Studeranderepresentanter i Institutionsstyrelsen

Ordinarie: Sara Göransson Sara Göransson

Suppleant: Jan von Essen Göran Söderlund

Representanter i Samhällsvetenskapliga
fakultetsrådet

Ordinarie: Anna-Lena Erixon Anna-Lena Erixon

Suppleant: Hi-Yong Kim Johan Willander

Arbetsmiljökommittén

Ordinarie Hillevi Busch Hillevi Busch

Suppleant Stephan Baraldi

Datorkommittén

Ordinarie: Farah Moniri Omval

Katharina Näswall Bibliotekarie (Hanna Stillström)

Etikkommittén

Ordinarie: Robert Brage Robert Brage

Jan von Essen Gustaf Törngren

Ersättare vid jäv för ordinarie ledamot: Farah Moniri Omval

Forskarutbildningskollegiet/Handledarkollegiet

Ordinarie: Katharina Näswall Jenny Rhenman

Magnus Lindwall Billy Jansson

ITB Caroline van der Vliet
/Birgitta Falk

Birgitta Falk

Jämställdhetskommittén: Carolina Lundqvist Hanna Stillström

Jämställdhetsombud: Carolina Lundqvist Hanna Stillström

Kvalitetsgruppen

Ordinarie: Cornelia Wulff Cornelia Wulff

Claudia Bernard Claudia Bernard

Hi-Yong Kim

Lokalkommittén

Ordinarie: Billy Jansson Omval

Professorsgruppen

Ordinarie: Carolina Lundqvist Jan von Essen

Suppleant: Hi-Yong Kim Sara Göransson

Skyddsombud Birgitta Hellström Hillevi Busch


