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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

1.  Val av protokolljusterare. 
Fastställande av 
justeringsdatum 

Kommittén beslutar 
att: 
- utse Maria Berge att 
jämte ordföranden justera 
protokollet,  
- protokollet ska justeras 
senast den 21 januari. 

Ordförande  
Frank Drewes 

2.  Fastställande av 
föredragningslistan 

Kommittén beslutar 
att:  
- fastställa den utsända 
föredragningslistan.  

Ordförande  
Frank Drewes 

3.  Föregående 
mötesprotokoll 

Ordförande redogör för 
förgående mötesprotokoll. 
Ad acta 

Ordförande  
Frank Drewes 

4.  Välkomnande av Maria 
Hamrin 

Ordförande hälsar 
kommitténs nya ledamot 
Maria Hamrin varmt 
välkommen. 

Ordförande  
Frank Drewes 
 

5.  Framflyttande av 2022 
års doktoranddag 

Kommittén diskuterar för- 
och nackdelar med att 
flytta fram 
doktoranddagen med 
hänsyn till den ökade 
smittspridningen. Ett 
alternativ som 
framkommer i 
diskussionen är att ha en 
digital timme med 
diskussion och frågor till 
Frank, Frankie och 
möjligen även Ester Roos 
Engstrand vid 
Planeringsenheten. Syftet 
vore att ge doktoranderna 
möjlighet att ställa frågor 
och få möjlighet att prata 
med varandra i break-out 
rooms. Den workshop som 
planerats kan då skjutas på 
framtiden, möjligen till 
augusti 2022.  
Kommittén beslutar 
att: 
- Tillfället den 8 februari 
planeras om till en timmes 
digital träff för frågor och 

Ordförande  
Frank Drewes 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

samtal om 
forskarutbildningen. 
- Workshoppen i retorik 
för att bemöta 
konspirationsteorier skjuts 
på framtiden. Handläggare 
undersöker med den 
inbjudna gästföreläsaren 
och Curiosum om lämpliga 
datum. Exakt datum 
beslutas av kommittén 
under något av vårens 
sammanträden. 
 

6.  Sakkunniga, extern 
kollegial granskning av 
forskarutbildningsämnen
a experimentell fysik och 
teoretisk fysik, FS 1.6.2-
2483-21.  

Ordförande redogör det 
reviderade förslaget från 
institutionen. Det 
reviderade förslaget består 
utöver tidigare namn även 
av kompetens inom 
experimentell fysik. 
Förslaget har arbetats 
fram i samråd med 
Aleksandra Foltynowicz 
Matyba. Kommittén 
diskuterar förslaget. 
Kommittén beslutar 
att: 
- tillstyrka det reviderade 
förslaget. 
- Erik Steinvall kontaktar 
ordförande för SFS-DK 
gällande sakkunnig 
doktorand.  

Ordförande  
Frank Drewes 

7.  Uppföljning av 
aktivitetsplan 2020-
2022  

Ordförande redogör för 
läget. Kommittén 
diskuterar möjliga sätt att 
slutföra de aktiviteter som 
är kvar att slutföra. 
Kommittén beslutar 
att: 
- aktiviteten som rör 
uppstart av alumndatabas 
bör anses avklarad. 

Ordförande  
Frank Drewes 

8.  Diskussion om 
utvecklingsområden inför 
kommande 
aktivitetsplan.  

Ordförande öppnar för fri 
diskussion om 
verksamhetsplan för 
kommande period. Möjliga 
utvecklingsområden som 

Ordförande  
Frank Drewes 
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 Ärende    Beslut eller annan 
åtgärd               

Föredragande 

diskuterades i pt. 7 är att 
vidareutveckla 
alumnverksamheten. I 
övrigt diskuteras vikten av 
att ha en aktiv dialog med 
studierektorerna om vilka 
utvecklingsområden de 
identifierar. 
Kommittén beslutar 
att: 
- Vidmakthålla planen att 
organisera en workshop 
där kommittén och 
studierektorerna möts för 
att diskutera ny 
verksamhetsplan. 
- Löpande för öppen dialog 
med studierektorerna. 

9.  Meddelanden - Frankie informerar om 
att SLU:s skogliga fakultet 
nyligen har startat en 
forskarskola (SILVA). 
Ansvariga för 
forskarskolan vill 
samarbeta och ha dialog 
om våra respektive 
aktiviteter för 
doktorander. 

 

 

Frank Drewes 
Ordförande 

Frankie Ekerholm 
Sekreterare 

 
Maria Berge 
Justerare 
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Närvarande ledamöter 
Maria Berge    Naturvetenskapernas och matematikens  
    didaktik 
Erik Björn   Kemiska institutionen 
Frank Drewes   Datavetenskap, ordförande  
Maria Hamrin   Fysik 
Erik Steinvall    Umeå naturvetar- och teknologkår, doktorand 
 
 

Övriga närvarande 
Frankie Ekerholm  Fakultetens kansli Fakultetssamordnare, 
sekr. 

 
Notering 
Johannes Hanson  Fysiologisk botanik. Ansluter vid pt. 7. 

Laga förfall 
Gustav Sundqvist  Umeå naturvetar- och teknologkår, student 
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