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Ärenden

1. Mötets öppnande

2. Val av justeringsperson

Jordi Lluis Figueras valdes till justeringsperson.

3. Ny styrelse

Sverker Holmgren har med anledning av sin tjänstledighet från UU
lämnat sin roll som ordförande i styrelsen. Natasa Sladoje, tidigare sup-
pleant i styrelsen, har övertagit rollen som ordförande. Ken Mattsson
har fyllt den vakans som suppleant i styrelsen som därmed uppkommit.
Elisabeth Wetzer har meddelat att hon väntar barn i dagarna, men att
hon planerar att ändå försöka delta på kommande styrelsemöten.
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Beslut: Styrelsen föreslår att en biträdande doktorandrepresentant till-
sätts. Föreståndaren får till uppgift att kontakta Uppsala studentkår i
detta ärende.

4. CIMs budget

Föreståndaren gav en översiktlig beskrivning av CIMs budgetstatus.
Han meddelar att han planerar att ha ett möte med institutionens nya
ekonom, So�a Sundbaum, som ska hjälpa honom med CIMs ekonomi,
i syfte att få en bättre bild av hur många doktorander som lämpligen
bör anställas i samband med höstens planerade utlysning av dokto-
randtjänster. Föreståndaren ska även se över vilka av de nuvarande
doktoranderna som planerar att disputera inom de närmaste åren.

Beslut: Föreståndaren ska kontakta alla CIM-doktorander och be dem
att skicka honom signerade studieplaner. Detta för att han bättre ska
kunna följa deras progression.

5. CoSy-lunch seminarium

Föreståndaren informerade om att det med anlednings av Corona-
situationen varit svårare än vanligt att hitta talare till höstens CoSy-
lunch seminarier. Han lyfter frågan om huruvida kommande seminarier
bör hållas fysiskt eller via Zoom.

Beslut: Föreståndaren får till uppgift att fortsätta söka efter talare till
höstens och vårens seminarium. Seminarier bör även om de ges fysiskt,
tills vidare, även erbjudas via Zoom.

6. Doktorandkurser

Föreståndaren föreslår att CIM ska utlysa möjlighet att söka medel för
att utveckla CIM-doktorandkurser till våren 2021 och hösten 2021.

Beslut: Styrelsen ger föreståndaren i uppgift att, i samråd med ordfö-
rande, skapa ett förslag till utskick om möjlighet att söka medel för
utveckling av doktorandkurser. Föreståndaren ska skicka förslaget till
styrelsen för återkoppling, och därefter sprida utlysningen åtminstone
via CIMs email-lista.

7. Sociala aktiviteter

Föreståndaren kontaktade innan sommaren alla CIM-doktorander, och
informerade att han om Corona-situationen lugnar ner sig gärna skulle
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vilja arrangera ett socialt evenemang i syfte att stärka gemenskapen
för doktorander inom CIM. Föreståndaren meddelar styrelsen att han
med anledning av Corona-situationen fortfarande funderar på om det
är lämpligt att i nuläget arrangera ett sådant evenemang.

Beslut: Föreståndaren uppmanas att kontakta CIMs doktorander och
höra vad de anser om saken.

8. Doktorandrekrytering 2021

Beslut: Beslut om höstens doktorandrekrytering bör tas på ett styrel-
semöte i början av november.

9. Tid för kommande styrelsemöte

Beslut: Jörgen Östensson skickar ut en Doodle med förslag på datum
för nästa styrelsemöte, som bör hållas i början av november.

Vid protokollet

Jörgen Östensson

Justeras

Jordi Lluis Figueras

Ordförande

Natasa Sladoje
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