Referat DION-møte 19. februar 2003
Tilstede: Margit, Lise, Ingo, Rolf, Tonje, Åsa, Steinar, Barbara (referent).
Saker (i rekkefølgen de ble diskutert):
Orientering rundt bordet:
Åsa: Har vært i samtale med Ella Sandvik, konsulent ved Seksjon for bygningstjenester, i
forhold til boliger for utenlandskstipendiater. Sandvik er ansvarlig for koordinering av bolig
for gjesteforskere som besøker NTNU, først og fremst de som kommer hit på EU-finansierte
midler. Som det er, må Sandvik søke på det private boligmarkedet for å finne boliger til den
nevnte gruppe.
Lise: Var i Oslo (i januar) på NIF-arrangert konferanse der hun presenterte forsker utdanning
vurdert fra et stipendiatsperspektiv. Fikk i etterkant av konferansen en henvendelse fra Eirik
Paulsen, leder SU-siv.ing., som også var til stede på konferansen. Han reagerte på de
reduserte velferdstilbud for stipendiater, og tok kontakt med leder i velferdstinget, Kjersti
Marie Stensrud, for å drøfte saken med henne. Han oppfordrer DION å gå videre med saken
(spesielt i forhold til barnehageplasser). Det vil si, Lise prøver å få et møte mellom leder i
velferdstinget og Singsaas.
Rolf: NIF starter opp med et ”stipendiat-prosjekt” med fokus på økt rekruttering, særlig
innenfor naturvitenskapelige og tekniske fagene. Både Rolf og Lise vil bli involvert i dette
prosjekt, førstnevnte som tillitsvalgt.
Margit: Orienterte om det aller første årsmøtet i SiN i Oslo 25.-26. januar. DION var
representert med Margit og Ingo. 6 lokale stipendiatorganisasjoner er tilsluttet SiN: DION,
DIOV, UiO (som holder på å konstituere seg som organisasjon i disse dager), NLH, SiFUB,
UiT. Interimsleder for SiN (før årsmøte), Lisbeth Hektoen (DIOV), er leder for SiN, Ingunn
Holm er nestleder (SiFUB) Shou-Wang Qiao er økonomiansvarlig (UiO) og Margit
Hermundsgård er styremedlem (DION). Vara representanter er Ingo Machenbach (1. vara,
DION), Tina Bringslimark (2. vara, NLH) og Mariann Kjellevold (3. vara, SiFUB). SiN søker
nå å bli tatt opp som medlem i EuroDoc. Den 20. til 23. februar deltar SiN (v/ Lisbeth
Hektoen og Margit) på EuroDoc årsmøte i Utrecht. SiN er blitt tildelt 100 tusen kroner av
Universitets- og høgskolerådet. Ettersom SiN er nå en nasjonalorganisasjon, vil
doktorgradsstipendiater kunne bli representert i Universitets- og høgskolerådet samt SiN vil
være en fast høringsinstans til ulike utredinger og høringsuttalelser.
NTNUs arbeidsgruppe for nyskapning:
Lise orienterte om møte med Rune Tranås, kontakt person for denne arbeidsgruppen. I løpet
av januar mottok alle vitenskapelige ansatte ved NTNU et brev om ”Endring i loven om
oppfinnelser” og et skjema som skal brukes til å melde fra om forskningsresultater som kan
være patenterbare. Arbeidsgruppen tar initiativ til et seminar som skal arrangeres to ganger:
3. og 30. april 2003, kl. 13-16 hver gang. Det ble stilt spørsmål (av Steinar) om ikke en av
disse datoene for seminaret kunne være på engelsk for at NTNUs utenlandskstipendiater også
skal bli orientert om dette. Mer informasjon kommer. Lise løftet fram ide om kanskje et
medlem i denne arbeidsgruppen kan være gjeste foredragsholder ved DIONs årsmøte i april.
Elektronisk publisering av doktorgradsavhandlinger:
Tonje orienterte om samtale hun har hatt med Universitetsbibliotek, ved Marianne Moe,
angående prosjekt for elektronisk publisering av dr. gradsavhandlinger ved NTNU. Målet med
prosjektet er å strømlinjeforme selve avleveringsprosessen til trykkeri og bibliotek samt å

kunne inkludere filer i andre format, for eksempel databaser, lyd og film. DION er blitt
kontaktet vedr. dette prosjektet, og en representant (Tonje) fra DION vil følge opp prosjektet.
DIONs hjemmeside:
Steinar og Margit orienterte om DIONs nye hjemmesider. De nye hjemmesidene finnes på
vårt nye domene http://www.dion.ntnu.no/. Innspill mottas med takk til
webmaster@dion.ntnu.no. Rolf skal rette opp (feil)informasjon angående lønnsplassering av
nye tilsatte stipendiater som har ligget utpå våre hjemmesider fra før. Steinar holder på å
legge stoff over til de nye hjemmesider fra studie domain til NTN domain.
Medisinsk fakultet infomøte 10. april:
I forkant av årsmøte skal Medisinsk fakultet ha et informasjonsmøte 10. april. To personer fra
DION møter opp for å orientere om DION, hva vi jobber med m.m. I det jeg gikk fra møte,
hadde jeg notert at Lise, Tonje og Ingo sa seg villig til å stille opp på dette viktig møte.
Planlegging til DIONs årsmøte:
Årsmøte: tirsdag, 29. april kl. 14.00.
Forslag til foredragsholdere:
Bjørn Haugstad
Nyskapningsgruppa- Hvem eier hjernen din? Lise kontaktperson. Hun hører med Tranås ang.
gjesteforedragsholder fra arbeidsgruppen for nyskapning.
Æoppslag i Under Dusken ang. årsmøte
Arbeidsfordeling:
Margit skriver innkalling og årsmelding
Barbara bestiller lokale. Alternativ er Kjelhuset, EL5, EL6, EL2, R9 eller R5
Tonje; beverting – avventer Forslag: pizza fra Dolly Dimpels Lise kontakt
Steinar tar kontakt med Innsida (Even Gran) for å legge ut innkalling der, ca. 1. april, og link
til årsmelding på hjemmesiden.
Neste møte:
Onsdag 26. mars kl. 17.30 på Nabo`n
Eventuelt:
Lise; Mentorprosjektet er i gang

