Referat styremøte DION, 2001-06-05
Tilstede: Rolf André Bohne, Margit Hermundsgård, Ingo Machebach, Bård Skaflestad, Snorre Aunet,
Lise Randberg, Gelein de Koijer, Barbara Rogers
Meldt forfall: Åsa Alexandra Borg, Roar Sandøy, Ola Jetlund
Møteleder: Rolf
Referent: Barbara
Saker:
1. Studentstatussaken
Arbeidsgruppa som jobber med studentstatussaken (Gelein, Snorre (forfall), Lise og Barbara)
hadde et møte 2001-06-01 der de tre tilstede fordelte oppgaver seg i mellom.
Gelein henvender seg til internasjonal seksjon ved NTNU, i først omgang Rikard Sliwka
(førstekonsulent ved Studieavdeling). Spørsmålet er hvilke følger endring i studentstatus vil få for
utenlandske stipendiaters oppholdstillatelse, i tillegg til at de mister tilgang til velferdsgoder. I dag
er denne gruppa stipendiater utstedet med oppholdstillatelse. Må dette evt. endres til
arbeidstillatelse? Rikard Sliwka korresponderer med KUF og UDI for å få greie på dette. Gelein
har avtalt et møte med seksjonssjef for studieavdeling-internasjonal seksjon, Hilde Skeie til
den 15. juni 2001 kl. 13. Lise blir også med på dette møte. I tillegg til oppholdsarbeidstillatelse status for denne gruppa stipendiater, har Gelein regnet ut at SiT vil lide store tap i
husleie. Av ca. 1400-1500 stipendiater er ca. 200 utenlandske, og de aller fleste av disse bor i
Samskipnadens leiligheter.
Lise korresponderer (epost) med Prorektor Skretting for å informere om vårt arbeid med denne
saken og for å avtale et møte med universitetsledelsen. Skretting gir rask tilbakemelding, og
anbefaler at DION tar kontakt med universitetsdirektør Moe Skarstein. Lise får ingen respons fra
Moe Skarstein før vårt møte 2001-06-01, så Barbara får i oppgave å purre. Universitetsdirektørens
sekretær opplyser om at det er avsatt tidspunkt for et møte med Moe Skarstein 2001-06-20 kl.
10-11 på hennes kontor i hovedbygningen på Gløshaugen. Lise, Snorre, Gelein, Barbara og
Margit skal på dette møte. Ettersom Skretting ikke har spilt videre på Lises henvendelse og
luftet denne saken overfor Kollegiet ved dets forrige møte den 30. mai, har Lise forfattet et brev
og sendt dette til fagrepresentant på kollegiet, Mari-Ann Einarsrud (KB). Det spørres eksplisitt om
Einarsrud tar opp denne saken ved Kollegiets neste møte (det siste før sommerferien) den 13. juni.
Lise hadde ikke fått tilbakemelding fra Einarsrud før vårt styremøte den 5. juni. Det er 3
forretningsdagers frist for å levere sakspapir til Kollegiet for at denne saken kan tas opp i dette
neste møte. Ingo, Snorre og Lise vil møtes før helgen (2001-06-08) for å sammenfatte
sakspapirer som Kollegiet bør ha innenfor denne fristen.
Margit informerte om henvendelsen fra en (tidligere) stipendiat som luftet sin status ved DIONs
årsmøte 10. mai. Spesielt i denne saken er at vedkommende er i full jobb med doktoravhandlingen
sin, uten inntekt, og har meldt seg arbeidsledig. Han har samtidig søkt Lånekassen om rentefritak i
det han ikke har inntekt, men har fått 2 avslag herfra. Aetat har anbefalt ham å ikke trekke
dagpenger for dermed å lage en smutthull som kan muliggjøre det å få innvilget rentefritak fra
Lånekassen, men dette uten hell. Margit skal følge opp denne saken.
Margit påpekte nødvendigheten av at epost-korrespondanser oss i mellom og utad (for eksempel
til Kollegiet, universitetsadm.) i tillegg heretter bør sendes til alle DIONs styremedlemmer.

Margit har ved tidligere anledning avtalt med fagforeninger at DION skulle hatt et møte med dem
på forsommeren. Styret ble enige om at det bør i hvert fall sammenfattes en statusorientering over
hva DION har gjort i det siste og som kan sendes til fagforeningene. I forbindelse med denne
saken, ble spørsmålet reist om ikke DION skal ta initiativ til å gjennomføre en undersøkelse blant
stipendiater for å kartlegge veiledning- og arbeidsforhold. Om å gjøre å finne ut hva vi ønsker å få
oversikt på, hvordan formulerer spørsmål, og eventuelt om det vi er ut etter å vite mer om er
kanskje allerede kommet fram i mange til disse andre undersøkelser som er nylig blitt gjennomført
(SiT undersøkelse via postkasse; NTNU blant studenter over internett; NTNU om Orgut over
telefon). Det ble foreslått at kanskje fagforeningene kunne spleise utgiftene ifm gjennomføringen
av en spørreundersøkelse.
2. Velferdsgoder: som egen sak faller dette bort ettersom denne og forrige saken overlapper med
hverandre, og velferdsgoder ble tatt opp under sak 1.
3. Focus Research: (innkommende forespørsel på epost) om ikke DION kunne sende en
sammendrag av DIONs aktiviteter og formål på engelsk til en Sophie Huyghues Despointes i
Belgia. Rolf foreslo at DION lager en generell side på engelsk på hovedsida vår, og i den
henvender søkere til de riktige instanser som kan gi svar til ulike problemstillinger og spørsmål
søkere måtte ha. Rolf og Bård lager forslag til utforming og innhold og presenterer dette for de
øvrige styremedlemmene snarest mulig.
4. Informasjon fra "nettavdelingen": Bård orienterte om arbeidet han har gjort ifm å melde seg
på/av DIONs mailing liste. Til orientering for DIONs styremedlemmer ellers; informasjon om
DIONs aktiviteter/møtevirksomhet som er myntet til andre personer ved de ulike fakulteter kan
legges ut på intranett sida på NETTOPP, men skal man gjøre dette bør man helst legge i en kortere
tidsperiode enn 14 dager for hvor lenge informasjonen skal ligge på intranett.
5. Eventuelt:
a) Rolf luftet tanken om å lage et diskusjonsrom på internett i tillegg til nyhetsbrev. Dette kan
kanskje bidra til at folk vil ha en lavere terskel for å ta kontakt med DION. Rolf og Bård ser
på dette utover høsten.
b) Rolf mottak en henvendelse fra Tore Amundsen ved Organisasjonsutviklingsavdelingen,
NTNU angående utredning med forslag til ny fakultetsstruktur, og om ikke DION ville
komme med høringsuttalelser innen 30. Juni i år. Med utgangspunkt i Margits kommentar, er
styret enig om at dette ikke er en sak som DION skal ta stilling til.
c) Det ble luftet tanken om å gå via våre eksisterende nettverker av stipendiater i Oslo, Bergen og
Tromsø og komme med et opprop til folk om å etablere tilsvarende doktorgradskandidatenes
interesseorganisasjoner ved de andre universiteter i Norge.
Neste møte er tirsdag, 2001-06-26, kl. 16.30 (middag), kl. 17.00 (møte) på Den Gode Nabo.
2001-06-06, Barbara Rogers

