Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Referat fra styremøte i DION 30. april 2004.
Sted: Kantina, 13 etg. Sentralbygg 2, Gløshaugen
Tilstede: Eirik, Andreas, Steinar, Lise og Kurt
Referent: Kurt

Sak 1: Stortingsmelding om forskning
Torun skriver utkast som skal være det gamle styrets innspill og overleveres til det
nye styret for fullføring og innsending. SiN har bedt om at DION skriver innspillet på
vegne av SiN slik at det ikke gjøres dobbelt arbeid. SiN kommer med innspill og
signerer. DION får kreditt for å ha skrevet.

Sak 2: Spørreundersøkelse
Ved avslutning hadde 546 stipendiater svart på undersøkelsen. Ved purring var det
375-385 som hadde svart. Invitasjonen gikk ut til 1381 doktorgradskandidater, hvorav
86 mail kom i retur til Eirik. Han fikk 2 e-brev fra personer som fortalte at de ikke har
begynt og ikke kommer til å starte opp før til høsten. Dermed ligger vi på ca 50%
svar, men med en relativt stor usikkerhet til hvor mange som egentlig er berettiget til å
svare. Kan NTNU adm., si noe om hvor stor svarprosent de regner i forhold til hvor
mange de har registrert som stipendiater? Endelig svarprosent vil sannsynligvis ligge
mellom 40 – 50 %.
Ingunn og Eirik har hatt et møte og blitt enig om hvilke kryssinger som bør gjøres.
Ingunn kjører krysstabuleringene. Det må forberedes en presentasjon til årsmøtet.
Dette vil fortrinnsvis være av Ingunn. Eirik og Ingunn avtaler.

Sak3: Årsmøtet
Følgende fra styret stiller til gjenvalg/valg (de supplerte):
Torun, Latha, Andreas, Eirik, Ingunn og Kurt
Foreløpig er det kun Silje Skogvoll som har meldt sin interesse til å bli med i styret.
Forhåpentligvis vil noen fra salen også melde sin interesse under årsmøtet.
Lise kommer til å fortsette som kontakt mellom DION og Tekna.
Forslag til program for årsmøtet:
− Trenger punkt med forslag til arbeidsplan for nytt styre.
− Ellers OK
Forslag til ordstyrer: Steinar (Leder)
Referent: Andreas el. Torun
Språk: må sees an. Om nødvendig må det kjøres på engelsk.

Sak 4: Henvendelse fra Terje Røsten ang stud. Bolig
Saken gjelder: Stipendiat som har fått muntlig bekreftelse på at han og familien skal
få bli boende i studentbolig til ferdig disputas. Garantien ble gitt ved opphør av
student status for stipendiater i 2001.
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Har nå fått beskjed av SiT bolig om at han må flytte 1. juli og får ikke forlenget
kontrakten. Har selv forespurt om å få bo ut året for å få bedre tid til å finne ny bolig
men dette er blankt avvist.
Ved opphør av studentstatus for stipendiater, i 2001 ble beboere ved studentboliger
gitt tillatelse til å bo ut stipendiat perioden. Dette bør det finnes dokumentasjon om i
DIONs saksarkiv/mailer. Lise og Eirik søker gjennom gammelt materiale og ser hva
de finner. Bestemmer etter dette hvor vi skal gå videre. Vi bør gå via SiT bolig evt.
rett til velferdsdirektøren ved NTNU.

Sak 5: ”SiNs hjørne”
DION er invitert til å arrangere SiNs årsmøte i januar/februar 2005.
Styret anbefaler at det nye styret takker ja til invitasjonen. Det kan også være lurt å ta
med dette som eget punkt i søknaden om økonomisk støtte for 2005.
DION skriver innspill til stortingsmelding om forskning som diskutert i sak 1.

Sak 6: Eventuelt:
8802 Kult:
I forbindelse med mottatt klage fra stipendiat på faget ”8802 Kult” angående
manglende tilbakemelding etter innlevert essay og påfølgende svar fra faglærer.
DION ser ikke at dette er en sak for organisasjonen. Man ser derimot følgene av, som
også er kommentert av faglærer, at de nye reglene for PhD i tillegg til ny økonomisk
ordning for fakulteter, blir stipendiater fra andre fakulteter nektet å ta dette faget, men
presses i stedet til å ta mindre aktuelle fag ved eget fakultet. Dette er ikke et problem
som gjelder bare dette faget men som får følger for mange tverrfaglige prosjekt hvor
det er nødvendig for stipendiaten å følge fag ved andre fakultet. Dette er en sak som
styret anbefaler at det nye styret følger opp utover 2004.
Info fra Lise:
Tekna har sendt brev til NTNU med anbefalinger når det gjelder forhandling om lønn
for stipendiater. Lise sender kopi til DION.
Nytt mentor prosjekt starter opp 11. mai. Deltakere fra alle fakultet bortsett fra IME.
Til sammen 18-19 par deltar.
Info fra Steinar:
Akademikerne har brutt forhandlingene med staten i årets lønnsoppgjør og
riksmeklingsmannen er kalt inn.
Info fra Eirik:
Nyhetsbrev med påminnelse om årsmøtet og program blir sendt ut i løpet av helgen.
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