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                                          Närvarande:  Janerik Lundquist, IEI, ordf 

Martin Eneling, UF 
Jens Eriksson, IFM 
Maria Ewerlöf, IMT 
Mathias Henningsson, IEI 
Peter Hult, IMT 
Kjell Karlsson, ITN 
Torbjörn Larsson, MAI 
Per Sandström, IFM 
Klervie Toczé, IDA 
 

1. Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsar den nyvalda 
styrelsen välkomna till årets första möte.  
 
2. Val av sekreterare 
Kjell Karlsson valdes till sekreterare. 
 
3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
4. Föregående mötes protokoll 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 
5. Val av vice ordförande 2022 
Peter Hult valdes till vice ordförande för 2022.  
 
6. Val av kommunikatör 2022 
Kjell Karlsson valdes till kommunikatör för 2022.  
 

  



 
7. Övriga frågor 
Maria rapporterade två glädjande nyheter: 

• LiU:s ledning tog beslut före jul om att ett doktorandombud ska 
anställas på LiU via studentkårerna.  

 
• Man beslutade även om ersättning till doktorandrepresentanter 

där en bilaga anger de uppdrag som ger rätt till förlängning av 
anställningstid och i vilken omfattning (se bilaga). 

 
8. Nästa sammanträde 
Mötesförfrågan via Doodle kommer skickas inom kort. 
 
9. Sammanträdets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 

 
 
 
 
 Janerik Lundquist   Kjell Karlsson 
 Ordförande   Sekreterare 
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Nedan anges vilka förtroendeuppdrag som ger rätt till förlängd anställningstid. I de 
fall ett uppdrag berättigar både förlängning av anställning och arvode ska doktor
andrepresentanten erhålla båda. 

Etablerade internationella och nationella doktorandorganisationer, 
exempelvis Eurodoc och Sveriges förenade studentkårer samt dess 
doktorandkommitte. 
Ordförande 
Vice ordförande 
Styrelseledamot 

25-50 dagar/år 
15-30 dagar/år 
10 dagar/år 

Uppdrag som bedömare i Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) 
lärosätesgranskningar, utbildningsutvärderingar och 
examenstillståndsprövningar samt motsvarande uppdrag 
Det antal dagar som krävs för uppgiften. I de fall UKÄ gjort en bedömning av 
tidsomfattningen bör denna vara vägledande. 

Studentkår vid LiU 
Styrelseledamot 
Ledamot fullmäktige 

2 dagar /bevistat sammanträde 
1 dag/bevistat sammanträde 

Doktorandsektion med avtal med studentkår 
Ordförande 
Övrig ledamot 

Universitetsstyrelsen 
Ledamot/ suppleant 

15 dagar/år 
6 dagar/ år 

2 dagar /bevistat sammanträde 

Fakultetsstyrelse/ styrelsen för utbildningsvetenskap 
Ledamot 1 dagar /bevistat sammanträde 

Forskarutbildningsnämnd vid fakultet/motsv. 
Ledamot 1 dag/bevistat sammanträde 
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UNIVERSITETSLEDNINGEN 

Anställningsnämnd 
Ledamot 

Institutionsstyrelse 
Ledamot 

1 dag/bevistat sammanträde 

1 dag/bevistat sammanträde 
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Annan permanent nämnd eller råd inrättat av institution, fakultet eller 
av LiU centralt 
Det antal dagar som krävs för uppgiften. Tidsersättningsnivån fastställs av HR
direktören efter samråd med den som beslutat om inrättandet av uppdraget och 
berörd studentkår. Utgångspunkt är nivåerna för ovan berörda nämnder och 
styrelser. 


