
Møtereferat - DION

Sted: ‘Den Gode Nabo’
Tid: torsdag 9. nov. kl. 16.30 – 17.45
Disse møtte: Lise, Bård, Roar, Rolf Andrè, Tarjei, Ingo, Dagmar
Meldt forfall: Anne Sofie, Margit, Snorre

Saker:
 Dagmar ble valgt til referent
 To interesserte dr.studenter (Tarjei og Ingo) var invitert til å delta på møtet. De er 

interesserte i å gjøre en innsats. De mottas hjertelig i ‘gruppen’ til tross for at de ikke 
formeldt er valgt inn i DION-styret. 

 Referat fra forrige møte godkjent. 
 Dagsorden ble noe amputert pga forfall fra en del sentrale personer som egentlig skulle 

rapportere om framdrift i sine saker.
 Hva er gjort siden siste møte:

- vi er på nett igjen. Bård har tatt utgangspunkt i den gamle hjemmesida, men har 
også gjort endel endringer. Arbeidet med hjemmesida fortsetter. Særlig er det 
viktig å få på sentrale linker. Innspill til innhold og lay-out mottas med takk. En 
gammel og ugyldig versjon av ei DION-side florerer på nettet (hf-serveren). Det 
arbeides med å få fjernet denne.

- brevet til fakultetene er sendt, og FIM-fakultetet har vist svært aktiv respons i 
forhold til å involvere DION i prosesser ved fak. 

- Snorre arbeider med info til nye studenter
- referat av framdrift på sakene sosiale forhold, kontakt med fagforeningene og 

varighet på stipendiatperioden (mulighet for forlengelse) måtte gå ut pga. fravær
 Skal vi satse på ett eller to språk på hjemmesida. Det var enighet om at vi har ikke 

kapasitet til å kjøre tospråklig. Det vil kreve mye mer i forhold til ajourføring etc. 
Muligheten for kun ha en engelsk versjon ble kort luftet, med det var enighet om at vi vet 
et norsk universitet ønsker å ha hjemmeside på norsk. Sannsynligvis har de utenlandske 
studentene andre problemer enn de norske, og de er dessuten ingen homogen gruppe. Det 
vil være for ambisiøst for DION å serve f.eks. NORAD-studentene, og den funksjonen 
hjemmesida vår må ha i forhold til disse er å ha linker så de kan komme seg videre og 
søke hjelp hos de som har mulighet for å gi det (eks. internasjonalt kontor. Rohit Jigyasu 
kan kanskje gjøre en innsats her, dersom han fremdeles er med oss. Når det gjelder 
studenter fra EØS-land har de andre typer problemer. Ingo (fra Tyskland) ønsker å lage en 
oppsummeringer av sine konkrete erfaringer som EØS-student i det norske systemet. 

 Ved Fakultet for geofag og petroleumsteknologi har de etablert e egen dr.grads gruppe. 
Den har ei koordineringsgruppe som består av personer som representerer stipendiatene i 
ulike råd og utvalg. Gruppa skal både gi innspill til fakultetet i ulike saker, og vil også 
arrangere faglige miniseminarer for stipendiater ved fakultetet. Det de har fått til ved dette
fakultetet bør vel absolutt være noe å tenke på for flere...

 Hvem er fremdeles med oss: Foruten de som var på møtet i dag er det iallfall Anne-Sofie, 
Margit og Snorre. Lise er i ferd med å trekke seg ut (iallfall for så lenge som Anne Sofie 
er i systemet).

 Hva arbeider vi videre med i tida som kommer:
- Kontakten med fagforeningene fullføres. Margit + Anne Sofie - Forsker forbundet 

(og NTL?). Bård + Rolf Andrè: NIF
- Bård følger opp kontakten og den positive respones fra FIM



- Ingo tar utgangspunkt i sin egen situsjon og erfaringer og lager et notat om det å 
komme hit fra EØS-land

- Fortsatt arbeid med hjemmesida. Det er viktig at vi alle er på utkikk etter akuell 
info som kan linkes til sida vår.

- Vi bør ta tak i problemet med den langvarige opptaksprosessen for 
dr.gradsstudenter. Det kan ta flere semestre fra pengene er bevilget til alt det 
formelle er i orden.

Neste møte blir på Den Gode nabo, onsdag 6. desember kl. 16.30. 

Trondheim 13.11.00
Dagmar Hagen
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