Styremøte 11/6-02
Tilstede: Rolf Andre, Margit, Barbara, Tonje, Steinar
Sted og tid: Den Gode Nabo kl. 17.30
Sakslisten ble til underveis.
Brev til Kristin Clemet
Bakgrunnen for saken var en henvendelse fra stipendiater ved UiO vedrørende deres brev til Kristin
Clemet, Victor Nordman og Akademikerne v/ Kari Kjendalen. Brevet tok for seg stipendiatenes
situasjon, med vekt på lønnsnivå. I henvendelsen ber stipendiatene ved UiO DION om å sende et
tilsvarende brev.
Svar på fremtidige henvendelser av denne typen sendes ut på høring til DION.
Siden sist
Mentorprosjektet
Lise, Margit og Ingo var på møte med Svandis B. Vestmann vedr. mentorprosjektet. den 7. mai (?). På
møtet orienterte DION-representantene om DION. Vestmann var spesielt interessert i hvor mange
kvinnelige representanter som sitter i DION. Mentorprosjektet har som mål å rekruttere flere kvinner
til akademiske stillinger.
Lise blir DIONs repr. i mentorprosjektet.
Møte med Singsaas
7. mai var Margit, Lise og Ingo på møte med OU-direktør Singsaas. Vestmann deltok på dette møtet.
På møtet refererte DION fra møtet med Velferdstinget, og det ble konstatert at møtedeltagerne var
enige om at studentstatussaken er død.
Psykososiale helsetjenester og arbeidsvilkår
Barbara informerte. NTNU subsidierer psykososiale helsetjenester for studenter. DION v/ Barbara har
tatt kontakt med Singsaas for å få klarhet i hvorvidt stipendiater kan benytte seg av dette tilbudet.
Singsaas svarer i mail den 17/6-02 at ingen ansatt, uansett kategori, kan benytte seg av denne
tjenesten. Singsaas skriver videre i sitt svar at NTNU sitt tilskudd er basert på at denne tjenesten skal
være for stipendiater.
Steinar refererte (se eget referat) fra et møte den 7/5-02 mellom DION representanter og en stipendiat
som kontaktet DION vedr. forsinkelser i dr. grads arbeidet grunnet psykiske lidelser og mulighetene
for en forlengelse av stipendperioden.
I dag er det slik at man selv må søke om en forlengelse av stipendperioden ved permisjoner. Dette skal
i fremtiden endres slik at man automatisk får forlenget stipendperioden ved permisjoner.

Permisjonsbestemmelsene ved de andre universitetene i Norge er som her ved NTNU. Dvs.
stipendperioden (tilsettingsperioden) blir forlenget ved fødselspermisjon. Ved ekstra stor belastning
tilknyttet omsorgsforhold kan man få en tilsettingsperioden forlenges med inntil 6 måneder.
DION vil gjennomføre en arbeidsvilkårundersøkelse blant stipendiatene ved NTNU. DION er blitt
tipset om en hovedfagsstudent som vi kanskje kan benytte oss av i denne forbindelse.
Oppfølgingskonferanse om doktorevalueringen
Den 3/6-02 deltok Margit på nevnt konferanse. Hun holdt et innlegg der hun kommenterte det som står
om veiledning i evalueringsrapporten. Hun fikk overraskende lite tilbakemelding på forslaget om
veilederskolering.
Hennes og andres innlegg legges ut på webben.
Eventuelt
DION - seminar
Det kom opp forslag om vi i DION kunne arrangere et seminar der tema er lover og regler som berører
stipendiatene. På seminaret vil vi søke å invitere lokale fagforeningsrepresentanter og representanter
fra NTNU’s sentraladministrasjon.
September ble foreslått som aktuelt tidspunkt. DIONs styremedlemmer bees undersøke om de har
mulighet til å delta på et slikt seminar i september. Detaljer omkring seminaret diskuteres på neste
styremøte.
Seminar arrangert av psykologistipendiater
Til høsten skal psykologistipendiatene ved NTNU arrangere et seminar. DION v/ Barbara har mottatt
en forespørsel om vi kan holde et innlegg på seminaret. Tema for innlegget er ennå ikke spesifisert,
men psykologistipendiatene har antydet at de ønsker å vite mer om de lover og regler som gjelder for
stipendiater. Barbara følger opp.
Oppsummeringsnotat
Margit skriver et notat som oppsummerer DIONs aktiviteter så langt i 2002.
Neste møte
Vi møtes igjen i august. Dato avtales nærmere over email.

Trondheim 20.06.2002
Steinar

