Referat fra styremøte i DION 14./2.2001
Tilstede: Bård, Tarjej, Rolf Andre, Dagmar, Margit og Anne Sofie
Meldt forfall: Ingo, Roar og Snorre
Anne Sofie ble valgt til referent.
Referat fra forrige møte samt dagsorden ble godkjent.
Hva har skjedd siden sist
Rolf A: Har prøvd å få tak i studiedirektøren for å purre på lovnadene om kontor og
bevilgning. Fortsetter med dette.
Dagmar: Har sannsynligvis rekruttert en ny ivrig sjel til DIONarbeid.
Anne Sofie: Saken med SVTkandidaten som fikk problem med et kurs som var
avlyst ser ut til å ordne seg.
Samarbeid med fagforeningene
Bård har hatt møte med NIF. De var veldig positiv til samarbeid både med oss og med
Forskerforbundet. Anne Sofie og Margit har hatt møte med kontaktpersonen i FF som
også var veldig positiv. Vi diskuterte også om NTL bør dras inn i samarbeidet. Vi fant
ut at vi prioriterer å få ei gruppe fra NIF og FF som begge er med i Akademikerne,
men at vi tar kontakt med NTL senere.
Anne Sofie finner dato og lager sakliste til møte i uke 10 evt 11, hvor Bård, Margit og
Rolf A deltar fra oss.
Margit klarer opp om ikkemedlemmer av FF kan delta på kurset som FF arrangerer
om lønn og arbeidsvilkår for stipendiater.
Arbeidsledighetstrygd
FF har tatt saken og sendt brev til Aetat hvor de ber om møte, hvor også vi skal delta.
De har også lagt saken ut på sin hjemmeside.
Anne Sofie tar kontakt med FF for å få en link til vår hjemmeside derfra.
Rolf A. tar kontakt med mediaseksjonen på Info for å få saken lagt som nyhet på
Innsida og i Universitetsavisa. Oppslaget bør i tillegg til saken få fram at nå er Dion i
gang osv.
http….Dion
Vi er veldig fornøyd med hvordan hjemmesiden har blitt, og ser at vi har noe vi bør
markedsføre. Bård og Rolf A. jobber videre med det tekniske, samt legger inn lenker
til fagforeninger osv. under Nyttige lenker.
Eventuelt
Vi diskuterte om det er andre saker vi burde tatt opp. Fant ut at det ikke er tilfeldig at
det er sykelønn og arbeidsledighetstrygd som har gått igjen – det er viktige og
prinsipielle saker. Andre forhold som er urimelige kommer gjerne av praktisering av
regelverk på de enkelte institutt/fakultet snarere enn at regelverket i seg selv er dårlig.
Her må vi derfor markedsføre oss sterkere slik at vi kan ta tak i enkeltsaker. Det går
kanskje an å få tydeliggjort dette på hjemmesiden.

Vi bestemte årsmøtedato til 3. mai. Det bør arrangeres på ettermiddagstid, gjerne med
mulighet for noe sosialt i etterkant. Vi diskuterte om vi bør ha et trekkplaster, men
fant ut at det er tvilsomt at det er slike ting som får folk til å komme uansett. Men hvis
vi får en god ide gjør vi det gjerne. Vi bestemte at store auditorier ikke er egnet
møterom. Alle tenker på egnet sted og eventuelt ideer som kan sprite opp møtet til
neste møte. Alle tenker også på rekruttering.

