Minnesanteckningar från träffen i FALF:s doktorandnätverk 20-06-16.
Närvarande: Roger Larsson, Lina Ejlertsson, Johan Holm, Ellen Jeldestad och Åsa Bergman Bruhn.
Dessutom deltog Carin Håkansta, ordförande i FALF:s styrelse, samt Calle Rosengren, ansvarig för
FALF:s forskarskola, på träffen. Susanna Toivanen, ledamot i FALF styrelse, var teknisk support.
1. Nätverksträffens öppnande
Åsa Bergman Bruhn hälsade alla välkomna och dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.
2. Information om FALF
Carin Håkansta presenterade FALF, Forum för arbetslivsforskning, samt styrelsens sammansättning.
Mer information finns på föreningens hemsida; https://falf.se/foreningen/.
3. Doktorandrepresentant i FALF:s styrelse samt ordförande för doktorandnätverket
Mötet valde Åsa Bergman Bruhn till doktorandrepresentant i FALF:s styrelse tillika sammankallande
för doktorandnätverket på ett år. Mötet valde även Roger Larsson till vice doktorandrepresentant/
sammankallande på 1+1 år. I anslutning till nästa års FALF konferens blir vice doktorandrepresentant/
sammankallande ordinarie samtidigt som ny vice representant/sammankallande väljs. Syftet med
detta upplägg är dels att minska sårbarheten om ordinarie representant/sammankallande slutar men
också för att försöka få igång ett mera levande nätverk med flera aktiviteter än den årliga
nätverksträffen (se mer under punkt 6).
4. FALF:s forskarskola
Calle Rosengren informerade om FALF:s nationella forskarskola. Med anledning av Covid-19 har vårens
kurs, Planering och projektering av nya arbetsmiljöer vid KTH/KI, flyttats fram och kommer istället att
ges våren 2021. All information om kurserna finns på FALF:s hemsida under fliken Forskarskola.
5. Samordning av doktorandkurser
Åsa Bergman Bruhn och Carin Håkansta informerade om planerna på att försöka samordna nationella
doktorandkurser i arbetsvetenskap och andra arbetslivsrelevanta ämnen under en specifik flik på
FALF:s hemsida. Varje lärosäte kommer i så fall själva få ansvara för att skicka in aktuell information till
ansvarig. Mer och tydligare information kommer att skickas ut när alla praktikaliteter är på plats.
6.

Önskemål och behovsidentifiering

Mötet fick inkomma med önskemål om vilka aktiviteter som nätverket ska arbeta med under
kommande år och följande tre aktiviteter identifierades; specifik doktorandflik på FALF:s hemsida,
Facebookgrupp samt Zoom-seminarium där man får presentera sin forskning. Mer information
kommer även kring detta när ordförande och vice ordförande har pratat ihop sig.
Ansvarig för anteckningarna: Åsa Bergman Bruhn
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