Referat fra DION-møte 280601
Tilstede:
Frafall:
Referent:
Møteleder:

Margit, Roar, Sondre, Bård, Gelein og Rolf André
Åsa, Lise, Ingo, Barbara
Rolf André
Rolf André

1. Lønn, avklaring av de faktiske forhold omkring dette og
informasjon på hjemmesiden
RA informerte:
 For de av oss som ble ansatt før 15.07.2000, vil lønnen stige med 1 ltr i året hver
1.juli (så lenge en er stipendiat).
 For dem som er ansatt etter 15.07.2000 vil lønnen stide 1.ltr i året i den måneden
en ble ansatt.
 Tjeneste ansetiteten er fiktiv og gjelder kun i stipendiatperioden, dersom en går
over i annen statlig stilling, gjelder utdanning og eksamensår.
 RA og BS utdyoer tekst på hjemmesiden.

2. Møter som er blitt holdt mellom deler av DIONs styre og andre
instanser.
Lise har hatt kontakt med Kollegiet (positive) og Universitetsledelsen pr. Epost.
 Møte med Vigdis Moe Skartein (se eget ref)
o Barnehage
Må opprettholdes, og sees i sammenheng med kollegiesak som kommer i
oktober. Ønsker DION som samtalepertner
o Bolig
Tilbudet til utenlanske studenter og gjesteforskere må opprettholdes, en ren
administrativ utfordring
o Psykososiale tjenester
NTNU og SiT spleiser, må sjekkes ut. Tilbudet opprettholdes.
o Student moderasjonen
Samtaler med KUF.
Generelt et positiv møte som må følges opp.
o DION må prøve å få sendt brev til samtlige Dr.strudenter ved NTNU, gjerne
ved hjelp av administrasjonens adresseliste.
o DION bør følge opp før 1.august (Lise/Barbara?)
Hilde Skeie (Internasjonal seksjon) ønsker DION med på møte med boligseksjonene.
(Gelein følger opp)

Margit og Lise møtte op på allmøte bland stipendiatene på fysisk institutt, biofysikk.
DION ble ønsket velkommen. Margit informerte om pliktarbeid. Eget referat fra møtet
kommer.
Roar kommenterte at de nettopp har hatt en liknede runde på berg/petroleum, han vil
sende info om resultatene derfra.

3. Spørreundersøkelsen
Lise har sendt en forespørsel om kommende spørreundersøkelse til NIFU.
Margit følger op lånekassen, samt sender brev til forskerforbundet og NIF – ønsker god
sommer.

4. Hjemmeside.
Bård og Rolf André ser på denne, lager en engelsk side og pusser litt.

5. Neste møte
Mandag (Nabodag, alle er nabo) 13.august kl 1630 for de som vil spise, møtet starter
1700 på den Gode Nabo.

