
 
 

DION – årsmelding 2009/2010 
 

For styreåret 2009/2010 har DION hatt følgende sammensetning: 

 

Sverre Lundemo Leder 

Yngve Sommervoll Nestleder fra og med 1.1.2010 

Ola Edvin Vie  Nestleder fra 13.5.2009 til 1.1.2010, trådte ut av styret 1.1.2010 

Andreas Asheim Webansvarlig 

Haaken Anfeldt Moe Styremedlem 

Ynvild Vindenes Webansvarlig 

Anne Lalagüe  Styremedlem, trådte ut av styret 1.1.2010 

 

Forrige årsmøte ble avholdt 24. april 2009. I løpet av 2009/2010 har det blitt avholdt 8 

styremøter (20/8, 16/9, 7/10, 11/11, 1/12, 21/1, 22/2, 17/3). 

 

Hovedaktiviteter i 2009/2010 

- 45 forespørsler på e-post har blitt besvart i løpet av året 

- DION fikk på plass nye nettsider (august 2009) 

- En ny utgave av DION-folderen er under utarbeiding 

- DION har vært representert i flere utvalg, og hatt regulære møter med 

prorektor for forskning 

- DION har hatt representanter i SiN og Eurodoc 

 

Besvaring av forespørsler på e-post 

Yngve Sommervoll har hatt hovedansvar for å besvare forespørsler til DION i løpet 

av perioden. Totalt kom det inn 45 forespørsler, som alle har blitt besvart. 

Forespørslene handlet i hovedsak om arbeidsforhold/lønnsforhold, 

pliktarbeid/driftsmidler, hvordan å starte med doktorgrad ved NTNU, og ulike 

formelle krav/reguleringer. 

 

Nye nettsider 

DION fikk endelig på plass nye nettsider i august 2009. Dette var nå på høy tid da de 

gamle nettsidene hadde et noe utdatert script som var vanskelig å oppdatere. 

 

Ny DION-folder 

For å spre mer informasjon om DION har det blitt jobbet med å oppdatere en tidligere 

brukt folder om organisasjonen. Denne er tenkt å skulle sendes til instituttene ved 

NTNU for å inkluderes i velkomstpakken til alle nyansatte stipendiater. 

 

Representasjon på NTNU 

Andreas Asheim har vært DIONs representant i Forskningsutvalget ved NTNU. 

DION utpeker hvert år en person som skal representere de midlertidig ansatte i dette 

utvalget. 



Andreas Asheim har vært DIONs representant i Valgstyret ved NTNU. 

DION har endelig blitt lagt til e-postlista for dekanmøtene, og får nå innkalling og 

referat fra disse møtene tilsendt jevnlig. DION har ikke talerett på disse møtene, men 

styremedlemmer kan være til stede der de skulle være i DIONs interesse. 

I desember 2009 ble DION bedt om å foreslå representanter for de midlertidig ansatte 

til arbeidsgrupper som skulle arbeide med å forbedre doktorgradsutdanningen ved 

NTNU. DION foreslo her Yngve Sommervoll (SVT), Anne Serine Ognedal (IVT) og 

Jan Frode Haugseth (SVT). 

DION deltok ved leder på NTNUs lederseminar på Røros 25-26. januar 2010. 

 

Representasjon i SiN og Eurodoc 

Sverre Lundemo har i styreperioden også fungert som nestleder i 

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN), mens Ola Edvin Vie fungerte som 

styremedlem i SiN fram til 31.12.09. 

Yngve Sommervoll har vært representant i en arbeidsgruppe (doctoral studies WG) 

nedsatt av ESU (European Students Union) fra og med juni 2009. Han bidro her med 

innsamling av informasjon til et policydokument. 

Sverre Lundemo har i styreperioden også vært styremedlem i European Council of 

Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc). 

 

DIONs sekretærfunksjon 

I løpet av styreperioden måtte dessverre Kari Fürst gi seg som sekretær for DION, 

etter å ha innehatt denne stillingen gjennom flere år. Som en følge av at det var behov 

for en ny person til å ta over ble det nå en diskusjon om hvem som lønnsmessig hadde 

ansvaret for denne funksjonen. Fram til dette hadde DION delt sekretær med 

studentrådene på IVT, IØT og AB, og midlene hadde kommet fra studieavdelingen. 

Etter en rekke møter med fortrinnsvis seksjonssjef ved studieavdelingen og prorektor, 

ble det til slutt klart at sentraladministrasjonen skulle ta kostnadene ved en slik 

stilling. Fra og med januar 2010 har Inger Watts fungert som sekretær for DION. 

 

 

 

 

Sverre Lundemo 

Leder DION 2009/2010 


