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DION	board	meeting	summons	
Time		 Tuesday	October	20,	12:15	–	15:00	

Place	 STi:	Old	Physics	Building,	Room	207,	Gløshaugen,	NTNU	

Invited	 Øyvind	S.	Hetland,	Elli	Verhulst,	(Kam	Sripada,	absent),	(Vegard	Hagen,	
absent),	Hammad	Majeed,	Mohammad	Saud	Afzal,	Alexander	Busch,	Shareq	
Mohd	Nazir	

Invited	
(observers)	

Per	Christian	Tangene,	Elise	Landsem,	Guro	Busterud,	Faculty	
Representatives,	DION	members	
	

Agenda:	

1 Welcome	/Øyvind	
What has happened since last time? Quick summary of DION if there are new observers at 
the meeting. Summary of presentations of DION for new PhDs for IPM. Report from 
DION@Løkka, NTNU board elections status. Summary of meeting with the pro-rector for 
research regarding the application for increased funding for DION. 

2 Discussions	related	to	the	Board	of	NTNU	/Guro	
The Board is the highest governing body at NTNU and makes decisions on issues of principal 
importance. The next board meeting is on the 22 of October. Guro will present relevant board 
cases for discussion and input from DION and observing PhDs/Postdocs. We will also discuss 
the board election in brief. 

3 Current	issues	in	SiN	/Vegard	
Update and discussion on current activities the Association of Doctoral Organizations in 
Norway/Stipendiatene i Norge (SiN). 

4 Update	on	the	Duty	Work	&	PhD	Budget	projects	/Alex	

5 Discussions	regarding	case	“Regarding	rights	for	PhDs	related	to	
sick	leave	and	prolonged	contracts”	/Øyvind	

See “Attachment 1” at the end of the summons. An English summary will be presented at the 
meeting. 
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6 Events	/All,	Hammad,	Saud	
Status and plans for DION events for the fall. PhD-movies, “Welcome Event” and more. 

7 PhD	Cases	/Øyvind	
Update and status on PhD/PostDoc cases. Not public. 

8 DIONs	new	archive	system	/Andreas	

9 Creation	and	Delegation	of	active	DION	projects	/Elli	
Do we have the capacity to initiate another project in DION? 
Focus: Should we initiate a project specifically aimed at PostDocs? 

10 A.o.b	
Open point. Any topics can be announced before or at the meeting.  

• New consultant/secretary for DION /Andreas, Øyvind 
• The doctoral graduation ceremony /Øyvind 
• Next DION meeting: Where and when? /Øyvind (Kam) 

 
The meeting is open to discussion from all attending parties and for any case not already 
announced.  
 
Welcome! 
Øyvind S. Hetland 
President, DION 
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ATTACHMENT	1:	
 
10. September 2015: 
 
Hei, 
  
Dette er sikkert blitt tatt opp før- men jeg våger meg på å ta det opp igjen. Det gjelder 
stipendiaters rettigheter ved sykdom og forlengelse av arbeidsperioden. 
  
Etter at jeg fikk barn har jeg vært en del borte fra jobb, både ifbm mitt barns sykdom og fordi 
jeg selv har blitt smittet. Som «vanlig» arbeidstaker med fast kontrakt vil det være nok å 
levere egenmelding/evt sykemelding, og man tenker ikke mer over dette enn at man muligens 
har litt ekstra arbeid å ta igjen når man kommer tilbake på jobb igjen. For vårt vedkommende 
(som er ansatt på en midlertidig kontrakt) blir det en litt annen situasjon, da dette i praksis 
betyr at vi mister dyrebar forskningstid. Tid vi ikke får igjen senere, fordi vi ikke får lagt til de 
tapte dagene på stipendiatoppholdet vårt. Regelen som gjelder nå, per dag dato, er at man må 
være sykemeldt i 14 dager sammenhengende for å få lagt til de tapte dagene på oppholdet sitt. 
Dette synes jeg er urettferdig. Det er veldig sjeldent ved «vanlig» sykdom at man er borte fra 
jobb 14 dager i strekk, og får utskrevet sykemelding for dette. Som regel er man syk noen 
dager her og der, men hvis man samler disse dagene så blir det noen dager gjennom året. I 
tillegg til stor arbeidsmengde i fra før, obligatoriske emner vi er forpliktet til å ta, og for mitt 
vedkommende; arbeidsplikt, blir jeg stresset av å tenke på denne tapte tiden. Det er på tide at 
lovverket endres, slik at ivaretakelsen av stipendiaters rettigheter blir optimal. 
  
I tillegg får man heller ikke overtidsbetalt for de timene man jobber ekstra. Overtid blir løst 
med avspasering. Men med mange sykedager her og der og en tid som begynner å renne ut, så 
føler jeg at jeg verken har tid og/eller mulighet/samvittighet til å avspasere de dagene jeg 
egentlig har jobbet inn ekstra. 
  
Om jeg ikke kan gjøre så mye fra eller til, så vil jeg allikevel være fornøyd med å ha brukt 
stemmen min. Dette er en viktig sak for stipendiater. 
  
På forhånd takk, 
  
Mvh Silje Skaug 
Stipendiat ved Psykologisk Institutt, NTNU. 


