DION – årsmelding 2011
For styreåret 2010/2011 har DION hatt følgende sammensetning:
Haaken Annfelt Moe
Yngve Sommervoll
Lars Bungum
Kirsti Jensen
Marion Formeau
Ragnhild Berge
Alexander Olsen

Leder
Nestleder, fratrådte Jan 2011
Webansvarlig/Styremedlem
Styremedlem/ Nestleder, tiltrådte Jan 2011
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Forrige årsmøte ble avholdt 7.april 2010
Siden forrige årsmøte har det blitt avholdt 10 styremøter (5/5, 8/6, 19/8, 13/9, 6/10,
11/11, 6/12, 21/1, 21/2, 25/3).
Hovedaktiviteter i 2010/2011
- 66 forespørsler på e-post har blitt besvart i løpet av året
- Arrangør av PhD comics foredrag ved Jorge Cham
- DION-folder trykket og distribuert
- DION har vært representert ved informasjonsmøter for nye stipendiater og på
veilederseminar
- DION har vært representert i flere utvalg, deriblant arbeidsgrupper opprettet
etter Phd-rapport, utvalg om midlertidig ansatte og IPR-utvalg
- DION har avholdt valgmøte før valg på midlertidig tilsattes representant i
NTNUstyret
- DION har vært representert på møte om implementering av
kvalifikasjonsrammeverket i Phd-utdanningen.
- DIONs leder var deltaker på Rørosmøtet 2011
- DION har hatt en representant i SiN
- Svarte på 6 nasjonale og NTNU-høringer
- Assisterte i saker angående terminering av kontrakt, ammepermisjon og
pliktarbeid.
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 66 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.

DIONs nettsider
DIONs nettsider har hatt besøkstall som har ligget på cirka 650 besøk i måneden, der
ofte stilte spørsmål om lønn har vært den mest besøkte siden foruten forsiden.
DION-folder
For å spre mer informasjon om DION har det blitt trykket opp en oppdatert folder
som beskriver DION og DIONs arbeid. Denne er sendt til instituttene ved NTNU for
å inkluderes i velkomstpakken til alle nyansatte stipendiater.
Representasjon på NTNU
Lars Bungum har vært DIONs representant i Forskningsutvalget ved NTNU. DION
utpeker hvert år en person som skal representere de midlertidig ansatte i dette
utvalget.
Haaken Annfelt Moe har vært DIONs representant i Valgstyret ved NTNU.
DION er på 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 det skulle være i DIONs interesse.

Representasjon i SiN
Sverre Lundemo fungert som leder i Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN)

Haaken Annfelt Moe/s/
Leder DION

