
Kommande evenemang

Nu när höstmörkret omgett oss redan en längre tid hoppas vi att ni kan njuta av julljusen och dekorationerna hemma eller på stan. Inom Dåcta är vi 
glada över att ha kunnat möjliggöra möten och diskussioner över Zoom, men känner förstås trötthet på restriktionerna och är ledsna över att inte 
kunna ordna IRL-evenemang. Men vi hoppas på en ljusare vår! 

Under höstmötet valdes det en fin Dåctastyrelse för år 2021, läs mera i huvudavsnittet nedan! Vi avslöjade även vår pinfärska webbsida - www.dåcta.fi - 
om du inte ännu har besökt den, klicka dig dit nu! Till nästa år har det planerats en ny, spännande diskussionsserie, naturligtvis vid namnet DåcTalk. Läs 
mera under kommande evenemang nedan!

Styrelsen 2020 tackar alla som har g jort detta Dåctas första år till en fantastiskt fin start för vår lilla förening! Trots omständigheterna har vi 
tillsammans visat att den här föreningen behövs. Vad roligt att just du är med och gör Dåcta till Dåcta!  Och - längst ner har vi en liten välklingande 
gåva!

"Shut up and wirte" sessions
Håll tyst och skriv tar en paus över julhelgerna, men fortsätter
som en del av Dåctaverksamheten i januari. Beroende på
situationen kommer sessionerna att hållas virtuellt eller på
campus. Den första sessionen hålls fre 22.1. på Zoom, övriga
datum för våren publiceras senare

.
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Summering från höstmötet

Det gör oss otroligt ledsna att vi inte kan ordna en julfest i år. Det 
var ett tungt beslut för styrelsen, men samtidigt tyckte vi att 
genast när läget tillåter ska vi se till att ordna en hejdundrande 
jul/valborgs/vadsomhelstfest! Vi hoppas att ni alla ändå har fått 
ta del av julstämningen i någon form. Kanske ni hittar några tips 
här?  https://museumhack.com/virtual-christmas-party/ 

Ingen julfest :'

(

Önskar vi en god jul och

Från alla oss vid Dåcta, 

ett bättre nytt år!

Ask me Anything  i januari
I januari ordnar vi en Ask me anything-session. Idén är att 
doktorander kan ställa frågor till en inbjuden gäst om t.ex. 
doktorandstudier, forskning i allmänhet eller vad som helst 
egentligen som på något sätt känns relevant för ämnet. Vår 
första gäst är projektforskare och universitetslärare Thomas 
Karv. Mera info om sessionen kommer snart! Under tiden kan du 
bekanta dig med vår gäst här:  https://tinyurl.com/y3u5vse9.

DÅcTalk January 28th
Hjärtligt välkomna på det allra första DåcTalk-evenemanget 
torsdagen den 28 januari kl. 14 -16! Evenemanget streamas på 
YouTube och är öppet till alla intresserade. För mera 
information, kolla pressmeddelande om evenemanget på vår 
hemsida: https://tinyurl.com/yxq9tw2m

.

Idéer till Halonen!
Talaren för vår första DåcTalk är president Tarja Halonen. Hon 
önskar höra om aktuell forskning vid ÅA med anknytning till 
teman i hennes tal. Dessa är hållbar utveckling, mänskliga 
rättigheter, jämställdhet, rättsstat och allmänn trygghetskänsla. 
Om du känner till publikationer, avhandlingar eller projekt som 
tangerar teman ovan, sänd ett mejl till Robban på 
robin.lybeck@abo.fi senast den 15.12!.

Vår julklapp till dig

Gå in på Spotifys sökfunktion, välj kameraikonen och skanna

Board 2021

https://tinyurl.com/yd78arla

Doktorandföreningens nyhetsbrev tar upp teman som är viktiga för ÅA:s doktorander och skickas till föreningens medlemmar. 
Föl oss på Facebook och Instagram för att hållas uppdaterad mellan nyhetsbreven! Eller varför inte författa ett mejl till doktorandforeningen@abo.fi 

Varmt välkomna alla nya och gamla styrelsemedlemmar!

Verksamhetsplan för 2021: Mötet fastställde verksamhetsplanen för 2021 och 
nya idéer diskuterades - bl.a. kaffemöten med företag och diskussionstillfällen 
med kommunalvalskandidater. Sociala evenemang ordnas längs med året i 
den mån pandemiläget tillåter. 

Håll dig uppdaterad om alla Dåcta evenemang genom att kolla in kalendern på 
den nya hemsidan här https://tinyurl.com/y529pfr5.

Budget 2021: Även budgeten före 2021 presenterades och godkändes på 
höstmötet. I det stora hela uppgår föreningens inkomster under året till ca. 
2600 €, med medlemsavgifter och extern finansiering som de största 
posterna. Utgifterna ligger på samma nivå eftersom föreningen inte 
eftersträvar vinst. Jämfört med årets budget är nyheterna i nästa års 
budgetplan DåcTalk och varor såsom tygkassar eller kaffemuggar. 

Anslutnings- och medlemsavgifterna för 2021: Mötet bestämde att inte 
uppbära en anslutningsavgift av medlemmarna. Medlemsavgiften fastställdes 
på 10 €/år, d.v.s. samma som i år.

Alla mötesdokument hittar du i ett tidigare mejl som skickades till 
medlemmarna, här en snabb summering:

De mest spännande nyheterna från höstmötet är förstås den nya styrelsen 
för nästa år. Vi är väldigt glada över att vår lilla förening fortsätter med ett 
fantastiskt gäng vid rodret! Med finns både medlemmar från årets styrelse 
och nya ansikten. Till föreningens ordförande för 2021 valdes Robin Lybeck och 
till styrelsen följande medlemmar: Freddy Suarez Rodriguez, Cathrina Walldén, 
Robin Isomaa, Emmanuel Tane Kwaw, Ran Goren, Ievgeniia Babenko and Alex 
Mäkiharju.


