
Referat DION-møte 26. mars 2003

Tilstede: Margit, Lise, Ingo, Tonje, Barbara (referent).
Meldt forfall: Steinar, Åsa

Medisinsk fakultet infomøte 10. april:
Ingo og Lise stiller opp på dette informasjonsmøtet.

Planlegging til DIONs årsmøte:
Dato: planlegges fortsatt til tirsdag, 29. april. Tid: Kl. 14.00. Sted: Kjel 1 i Kjelhuset, et 
auditorium med plass til 195 personer (minste rom som var ledig denne dagen og på dette 
tidspunkt). Rommet er utstyrt med kanon til bruk av Power Point.
Margit skriver innkalling.
Eventuell beverting – vi avventer inntil Margit har fått tilbakemelding om pengene (27.000,-) 
DION har søkt er blitt innvilget eller ei, og hvor mye. Et forslag er pizza. Lise, som har 
kontakter, sjekker priser.
Steinar har tatt kontakt med Even Gran på info avd. og fått klarert at innkalling kan legges ut 
på NTNUs intranettsida (for alle fakulteter). Innkallingen bør legges ut sammen med en 
kunngjøring om at årsmeldingen vil bli lagt ut på DIONs hjemmeside innenfor en bestemt 
dato.
Forslag til foredragsholdere: Lise tar kontakt med sine kontakter innen arbeidsgruppen for 
nyskapningsprosjekt (Rune Tranås, Magnus Hakvåg). Det er om å gjøre å få tak i folk til 
paneldebatt som har ulike synspunkter i forhold til ”patentsaken”, nettopp for å få belyst flere 
sider av denne saken. Margit skal også høre med noen andre.

NTNUs arbeidsgruppe for nyskapning:
Lise orienterte om møte med involverte parter (komite som planlegger seminaret). Det første 
av to nyskapningsseminar er 3. april og den siste er dagen etter DIONs årsmøte, 30. april. Det 
ble påpekt at innkalling til disse seminarene var kun sendt ut på engelsk. Lise kunne fortelle at
deler av seminarene vil bli holdt på engelsk, som er godt å høre, men dette hjelpe lite om 
potensielle engelsk talende deltagere ikke blir kjent med seminaret. Det er heller ikke mulig å 
lese ut av det tilsendte programmet at noen av innleggsholdere vil snakke på engelsk.

Høringsuttalelse for Ph.D.-forskrift:
Se opp for media dekning av denne saken i neste Universitetsavisa. Margit ble intervjuet av 
Lisa Olstad i forhold denne saken. Olstad hengte seg opp i 6-års reglementet, som er nytt i 
forhold til eksisterende forskrift.
Vi diskuterte paragraf for paragraf og ledd for ledd der vi hadde kommentarer/innvendinger. 
Margit skriver et utkast, først og fremst med generelle bemerkninger, deretter etterfulgt med 
kommentarer til kun de paragrafene og ledd som vi stiller spørsmål til.

Neste møte:
Ble ikke diskutert, men vi ble enige om at vi må ha et møte før høringsfristen for ny Ph.D. 
forskriften, 23. april.

Ingen eventuelt saker
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