Referat fra DION møte 021001
Tilstede:
Frafall:
Referent:
Møteleder:

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

Møtets struktur var denne gangen å gå rundt og la punktene komme opp etter hva
styremedlemmene har gjort.

Margit
Skrev referat

Åse
Åse, Ingo og Roar har hatt møte med Tove Gjelset, Sosialkonsulent hos
Universitetsdirektøren, for å etablere kontakt angående problemer med veiledning. Møtet
var hyggelig og interessant. Gjelset vil kunne brukes vanskelige saker i samarbeid med
den enkelte stipendiat, i første rekke som samtalepartner for stipendiaten, og som en
tredje part i møter med institutt- eller fakultetsledelsen. Hun understreket at for å endre på
ting, for eksempel skifte av veilder eller konfrontering av institutt eller fakultet med
problemene så måtte man følge tjenestevei. Det ble påpekt fra DIONs side at dette i
enkelte tilfeller kunne være problematisk, hvis for eksempel instituttleder er veileder.
Slike tilfeller må løses individuelt, da årsaken til at det kan være vanskelig å følge
tjenestevei kan variere.
Bård og Roar skal skrive en ’how to’ på websida om problemer med veileding. Denne
’how to’ må bli godkjent på et møte. DION må ikke bli allmenn rådgiver men en
informasjonsbank og må vete de korrekte veiene. En annen mulig rådgiverinstans er
likestillingsombud. Barbara skal undersøke om de kan gjøre noe for stipendiatene.

Snorre & Lise
Det har vært et møte med Singsås, Koiedal og en til med Snorre og Lise. Det kommer
referat. Alle saker som ble behandlet i det forrige møtet ble behandlet på nytt:
 Psykososial tjeneste går greit. Hvis en blir nektet, må vi si fra til Singsås.
 Boliger for nye internasjonale stipendiater går ikke så greit. Singsås snakker om
en ’smal gruppe’ og sier de jobber med saken i sammenvirkning med SiT. Moholt
er ikke mer en mulighet fordi finansieren, husbanken, tillater bare studenter.
 Barnehager ser også positiv ut. Singsås og co jobber med et foreslag hvor det ser
ut at stipendiatbarn blir gjenkjennbar. DION skal få forslaget før det kommer opp
i kollegiet. NIF barnehager er ikke et aktuelt alternativ pga prisen (5000 vs 3400
NOK). 3. desember må alt være avgjort fordi da er det budsjettmøte.
 Informasjonsbrevet ble kaos pga sommertid og lignende greier.

Det har vært interview med universitetsavisa. Dem som var der (Lise, Snorre, Margit,
Gelein) synes vi argumenterte saklig og godt. Men ingen av argumentene kom inn i
artikkelen. Vi er ikke fornøyd med UA og vi skal heller skrive leserinnlegg eller
pressemelding.

Rolf André
I søndagsaftenposten ble en stor artikkel trykket om studentsaken!
Det har vært en maildiskusjon med stipendiater fra veterinær høyskole. Det ble tydelig
gjort at student status er en tapt sak. Denne diskusjonen var riktig timet fordi denne saken
var ikke klart for høyskolestipendiat som ble interviewet av Aftenposten.
DION har kontakt i stortinget via SV.
Forskerforbundet: medlemmene i DION styret må følge opp dialog. I mai blir det
lønnsforhandlinger og DION må delta forskerforbundets diskusjoner så mye som mulig:
NIF må overbevises at studentstatus er en tapt sak. 27. november er det et møte i Oslo om
stipendiatsaker. Rolf André og Lise skal dit. NIF betaler sikkert.
Rolf André skal sørge for en invitasjon hos KUF når den nye regjeringen er kjent.
DION må ha et kontor med PC og arkiv.

Gelein
Gelein skrev en mail til Suzette Paasche om hvordan Studentsamskipnaden i Oslo kan
tolke reglene slik at stipendiatene får semesterkort likevel. Det ble også spurt om den rare
tildelingen på særlig medisin. Det kom ikke noe svar.
Det må komme en oppsummering av studentstatussaken på websida.
Gelein skrev en mail på engelsk til alle som er involvert i boligsaken. Det skal bli
gjenskrevet med de nye opplysningene fra møtet mellom DION og Singsås og co.
Suzette Paasche fortalte at vi skulle få et 0-kroners semesterkort for å ta eksamener.

Julebord: 19. desember
Neste møte: 22. oktober, 16:30/17:00 hos Gode Nabo

