
Protokoll årsmöte vt20 2020-05-08 

Humanistiska doktorandrådet (HDR) 

Fredagen den 8 maj 10.15 – 12.00, Sal: Zoom meeting ID: 629-9686-3210 

 
 

Närvarande 

Lior Becker (ordförande) Historiska institutionen/HVC  

Linnea Wenell (sekreterare) Institutionen för nordiska språk 

Dominik Maier (kassör) Institutionen för moderna språk 

Jezzica Israelsson Historiska institutionen 

Klara Bertils Institutionen för lingvistisk och filologi 

Louise Schou Therkildsen  Institutionen för litteraturvetenskap 

Anna Ingves Institutionen för nordiska språk 

Tim Berndtsson Institutionen för litteraturvetenskap 

Filmo Verhagen Institutionen för arkeologi och antik historia 

Philipp Rönchen Institutionen för lingvistik och filologi  

Fredrika Nyström Institutionen för moderna språk 

Johan Hedberg Institutionen för nordiska språk 

Sofia Orrbén Institutionen för nordiska språk 

Olena Jansson Institutionen för moderna språk 

Elena Prats Filosofiska institutionen  

Michael Neiss               Institutionen för arkeologi och antik historia 

 

 

§1. Mötets öppnande  

Lior Becker förklarade mötet öppnat.  

 

§2. Fastställande av dagordning  

Dagordning fastställdes utan ändringar. 

 

§3. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringspersoner tillika 

rösträknare  

Lior Becker valdes till mötesordförande. Linnea Wenell valdes till mötessekreterare. Klara 

Bertils valdes till justeringsperson tillika rösträknare.  

 

§4. Mötets behöriga utlysande  

Kallelsen godkändes. 

  

§5. Fastställande av röstlängd  

Röstlängden fastställdes. Mötet fanns beslutsmässigt.  

 

§6. Verksamhetsberättelse och bokslut  

Verksamhetsberättelse och bokslut fanns tillhanda och föredrogs av Lior Becker respektive 

Dominik Maier. Bådadera lades till handlingarna. 

 

§7. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs mejlledes av HDR:s revisor Kasper Kristensen, meddelades av 

Lior Becker och lades till handlingarna. 

 



§8. Styrelsens ansvarsfrihet  

Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet. 

 

§9. Val av ordförande 

Till ordförande för HDR valdes Lior Becker (Historiska institutionen/HVC). 

 

§10. Val av övriga i styrelsen 

 

a) Övrig styrelse för HDR 2020–2021  

 

 vice ordförande  

Till viceordförande valdes Filmo Verhagen (Institutionen för arkeologi och antik 

historia). 

 Kassör 

Till kassör valdes Dominik Maier (Institutionen för moderna språk). 

 Sekreterare  

Till sekreterare valdes Linnea Wenell (Institutionen för nordiska språk). 

 övrig ledamot  

Till övrig ledamot valdes Anna Ingves (Institutionen för nordiska språk). 

 

b) Representanter till Historisk-filosofiska fakultetsnämnden  

Till ordinarie representanter valdes Louise Schou Therkildsen (Litteraturvetenskapliga 

institutionen) och Michael Neiss (Institutionen för arkeologi och antik historia). I 

avsaknad av kandidater vakantsattes suppleant. 

 

c) Representanter till Språkvetenskapliga fakultetsnämnden  

Till ordinarie representant valdes Johan Hedberg (Institutionen för nordiska språk) och 

Linda Pfister (Institutionen för nordiska språk). I avsaknad av kandidater vakantsattes 

suppleant. 

 

d) Representanter till Historisk-filosofiska fakultetens rekryteringsgrupp 

Till ordinarie representant valdes Elena Prats (Filosofiska institutionen). I avsaknad av 

kandidater vakantsattes suppleant. 

 

e) Representanter till Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp  

Till ordinarie representant valdes Simon Karlin Björk (Institutionen för nordiska 

språk). Som suppleant valdes Olena Jansson (Institutionen för moderna språk). 

 

f) Representanter till Historisk-filosofiska fakultetens stipendienämnd  

I avsaknad av kandidater vakantsattes ordinarie representant och suppleant.  

 

g) Representanter till Språkvetenskapliga fakultetens stipendienämnd  

Till ordinarie representant valdes Sofia Orrbén (Institutionen för nordiska språk). 

 

h) Representanter till Historisk-filosofiska fakultetens arbetsgrupp för lika villkor  

Till ordinarie representant valdes Lior Becker (Historiska institutionen/HVC).  

 

i) Representanter till Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för lika villkor  

Till ordinarie representant valdes Linda Pfister (Institutionen för nordiska språk). 

 



j) Representanter till Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för forskning och 

forskarutbildning 

Till ordinarie representanter valdes Anna Ingves (Institutionen för nordiska språk) och 

Olena Jansson (Institutionen för moderna språk).  

 

k) Representanter till Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för utbildning 

Till ordinarie representant valdes Fredrika Nyström (Institutionen för moderna språk). 

 

l) Representanter till Historisk-filosofiska fakultetens kvalitetsutskott för forskning 

och forskarutbildning  

Till ordinarie representanter valdes Michael Neiss (Institutionen för arkeologi och 

antik historia) och Louise Schou Therkildsen (Litteraturvetenskapliga institutionen). 

 

m) Representanter till Språkvetenskapliga fakultetens kommitté för kommunikation 

och samverkan  

Till ordinarie representant valdes Sofia Orrbén (Institutionen för nordiska språk). 

 

n) Representanter till Uppsala studentkårs doktorandnämnd  

Till ordinarie representant för Språkvetenskapliga fakulteten valdes Philipp Rönchen 

(Institutionen för lingvistik och filologi). Som suppleant valdes Linda Pfister 

(Institutionen för nordiska språk). Till ordinarie representant för Historisk-filosofiska 

fakulteten valdes Elena Prats (Filosofiska institutionen). I avsaknad av kandidater från 

Historisk-filosofiska institutionen vakantsattes suppleant. 

 

o) Representanter till Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet 

(HSDU) 

Till ordinarie representant valdes Lior Becker (Historiska institutionen/HVC). Som 

suppleant valdes Filmo Verhagen (Institutionen för arkeologi och antik historia).  

 

p) Representanter till Uppsala forum för fred och demokrati 

Till ordinarie representant från Historisk-filosofiska fakulteten valdes Elena Prats 

(Filosofiska institutionen). I avsaknad av kandidater vakantsattes ordinarie 

representant för Språkvetenskapliga fakulteten.  

 

q) Revisor och revisorssuppleant  

Till revisor valdes Fredrika Nyström (Institutionen för moderna språk). I avsaknad av 

kandidater vakantsattes suppleant. 

 

r) Valberedning  

I avsaknad av kandidater vakantsattes representanter för Historisk-filosofiska och 

Språkvetenskapliga fakulteten.  

 

s) Övriga val  

Inga övriga val hölls. 

 

 

§11. Firmateckning  

Ordförande Lior Becker och kassör Dominik Maier beviljades rätt att firmateckna. 

 



§12. Övriga frågor (eventuella brådskande meddelanden från nämnder och 

arbetsgrupper)  

Lior Becker rapporterade angående prolongationsfrågan och situationen i samband med 

Covid-19. Frågan kommer fortsätta att bevakas och tas upp av doktorandrepresentanterna i 

fakultetsnämnderna. Om vidare åtgärder krävs, kontaktas dekanen för att arbeta vidare med 

frågan.  

 

Elena Prats meddelade att det finns nya riktlinjer för Uppsala forum för fred och demokrati 

som behöver tas upp och godkännas av HDR.  

 

 

§13. Årsmötets avslutande 

Lior Becker förklarade årsmötet avslutat.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                               ____________________________ 

Ordförande Lior Becker           Justeras Klara Bertils 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Linnea Wenell 
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