Referat DION-møte Mandag 17.september.
Tilstede: Ingo, Rolf, Roar, Snorre, Gleijn, Bård, Lise, Barbara og Margit
Frafall: Ola og Åsa.
I tillegg kom det ei innom for å kikke på hva vi driver med – Chris fra Zoologisk institutt.

Sak 1 . Hva har skjedd siden sist?


Rolf orienterte om det åpne brevet til politikerne i anledning valgkampen. Det er blitt trykket
i Under Dusken og i Stud. Vest. I tillegg er en omskrevet versjon (til leserbrev) trykket i
Aftenposten. Oversikten over svarene som kom inn ble publisert på Innsida.
Vi har fått positive tilbakemeldinger fra NIF og Forskerforbundet.






Rolf orienterte også om at han deltok på åpent debattmøte i regi av NIF med politikere på
Teknostallen. Han fikk stilt flere spørsmål til panelet.
Rolf mener vi bør bruke noe av pengene våre på å reise ned til Oslo og møte kirke og
utdanningskomiteen i oktober/november en gang for å prøve å påvirke. (I den anledning bør
de i DION som er medlem av Forskerforbundet prøve å få med seg eventuelle kurs i
lobbyvirksomhet i regi av FF)
Siden koordinatoren ved Program for industriell økologi, Ingvild Vaggen Malvik er på
andreplass for SV, og har kommet inn på tinget, kom det i stand et møte mellom Rolf for
DION og representanter for SV. De ville gjerne bli mer informert om stipendiatenes situasjon.



Rolf og Lise prøver å få skrevet et innlegg i Teknisk Ukeblad i forhold til lønnsspørsmål.
Dette har de ikke fått gjort enda.



Bård informerte om at han har skrevet et innlegg på diskusjonsforumet NTNU-debatt med
info om hva DION har drevet med det siste halve året. Han følte det nødvendig etter at det var
kommet innlegg fra Dragvoll miljø om at DION ikke hadde gjort noe i forhold til
studentstatus-saken. Etter at Bård hadde skrevet innlegget har det ikke kommet andre innlegg
på lista om den saken.
Gleijn: Boligsaken for utenlandsstudentene står fortsatt fast. Det er nå tre studenter som har
utilfredstillende leieforhold med Samskipnaden. Det kunne være en ide å foreslå en løsning
med egne boliger for ansatte – gjester og utenlandsstipendiater. Kanskje etter lignende modell
som finnes i Oslo. Denne saken må jobbes mer med opp mot kollegiemøtet i oktober, og
rektorvalget.
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Sak 2: Valg av rektor og kollegie.
Valget er 5. november. DION burde finne fram til kandidater til kollegiet som kan fronte
stipendiatenes saker. I forbindelse med valgene skal det være debattmøter på Dragvoll og i
Samfundet (10. okt og 31. okt) Her bør DION være og stille spørsmål.
Margit kan snakke litt med den ene prorektorkandidaten på forhånd siden hun kjenner henne fra
før.
Sak 3. Studentsaken.
Det bør forfattes et leserinnlegg i UA for å få fokus på problemene med å få ut studieavgift som
dr. ing. Studentene har til gode. Bård skriver. Vi vil også prøve å få til et skikkelig oppslag i UA
om hvordan det går med stipendiatene etter at medlemsskapet i Samskipnaden gikk ut. Barbara
og Lise tar kontakt.
Sak 4. Dårlige erfaringer som stipendiat.
Denne saken refereres ikke mer nøyaktig fordi den handler om enkeltpersoner. Roar har hatt
kontakt med en stipendiat som etter disputasen gjerne vil ta opp forholdet mellom stipendiater og
veileder. Hun har selv fortalt en historie med mange vanskelige forhold.
DION vil følge opp saken. Kanskje det kunne være aktuelt å få til et verneombud/meklingsmann
for stipendiater?

Eventuelt.


Margit har fått melding om at siden hun er representant for HF i DION vil hun få medansvar
for å se til at det blir valgt representant inn i Forskningskomiteen på en demokratisk måte. Det
er ikke blitt gjort formell kontakt fra HF sin side enda.



Hvordan blir det forresten med en litt annen status i systemet – burde representasjonen bli
annerledes i styrer og utvalg? Margot tar kontakt med ORGUT.



Alle bør tenke litt på logoen vår. Vi vil gjerne ha en ny og enklere en… Men hvordan bør den
se ut?



Neste møte tirsdag 2. oktober Nabon kl 17.00
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