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Närvarande med rösträtt Funktion i styrelsen
Sverker Holmgren Ordförande
Jan-Erik Gustavsson Ordinarie ledamot
Maxim Zabzine Ordinarie ledamot
Peter Broqvist Ordinarie ledamot
Silvelyn Zwanzig Ordinarie ledamot
Irina Temiz Ordinarie ledamot
Närvarande utan rösträtt
Jörgen Östensson Huvudföredragande
Gabriele Messori Suppleant
Andrew Hooker Suppleant
Elisabeth Wetzer Doktorandrepresentant
Benjamin Meco CIM-administratör
Frånvarande
Erik Ekström Prefekt, matematiska institutionen
Johan Elf Suppleant
Jordi Lluis Figueras Suppleant

Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Val av justeringsperson

Peter Broqvist valdes till justeringsperson.

3. Doktorandrekrytering

Föreståndaren presenterade den rankning av kandidater som arbets-
gruppen kommit fram till efter intervjuer med sökande till CIMs dokto-
randtjänster. Denna ranking består av en lista om fyra toppkandidater
och fyra reservkandidater, se Bilaga 1.

Beslut: CIMs styrelse beslutade att fyra sökande skall erbjudas dok-
torandtjänster del�nansierade av CIM, och att den rankning som fö-
reslagits av arbetsgruppen skall följas. Föreståndaren �ck till uppgift
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att kontakta de sökande som skall erbjudas tjänst. Toppkandidater bör
svara senast den 29 maj 2020. Föreståndaren kontaktar även HR om
hur reserver och icke-intervjuade bör informeras.

4. Doktorandkurs hösten 2020

Föreståndaren meddelar att det ännu inte inkommit något förslag till
doktorandkurs för hösten 2020 från styrelsens ledamöter.

Beslut: Föreståndaren skall skicka en påminnelse till styrelsen via email,
och uppmana dess ledamöter att gärna inkomma med förlag inom de
närmaste två veckorna.

5. Sociala aktiviteter

Det vore önskvärt att stärka samhörigheten mellan CIM-doktorander.

Beslut: Föreståndaren bör arrangera någon form av social aktivitet för
CIM-doktorander i början av hösten, och bör redan innan sommaren
informera doktoranderna om att sådan planeras.

6. CoSy-lunch seminarium

Med anledningen av Corona-situationen ställdes �era CoSy-lunch semi-
narium in under våren. Föreståndaren ser gärna att dessa seminarium
återupptas.

Beslut: CoSy-lunch seminarierna bör återupptas. Om situationen krä-
ver det kan de ske genom Zoom. Föreståndaren söker talare via CIMs
email-lista.

7. Tid för kommande styrelsemöte

Beslut: Jörgen Östensson skickar ut en Doodle med förslag på datum
för nästa styrelsemöte. Datum bör bestämmas innan den 1 juli.

Bilagor:

1. Arbetsgruppens rankning av sökande av CIMs doktorandtjänster
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Vid protokollet

Jörgen Östensson

Justeras

Peter Broqvist

Ordförande

Sverker Holmgren
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