Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU
Referat fra styremøte i DION 1.november 2004
Tilstede: Kristin, Torun, Erwin, Kurt, Sigve og Silje (referent)
Sted: Realfagbygget, NTNU
Saksliste:
1) Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet ble godkjent med endringer.
2) Referat fra Isegransamlingen
Erwin og Torun refererte fra Isegransamlingen som ble avholdt i Oslo 21.10 –23.10. Møtet
var både hyggelig og læ rerikt, og veldig sosialt… De punktene som ble nevnt spesielt var
Bolognaprosessen og en oppstartsperm for nye stipendiater. Bolognaprosessen er et forsøk
på standardisering av undervisningen i regi av EU. Her er Norge allerede godt i gang med
kvalitetsformen.
SiN holder på å lage en oppstartsperm for nye stipendiater, dette blir en utvidet form av
velkomstbrevet som vi har. Den største utfordringen her blir distribuering av permen. Mer
om dette ble diskutert under sak 4.
SiN årsmøtet ble også tatt opp. Tema for årsmøtet blir: Livet etter doktorgraden og
karrierevei. Mer om årsmøtet ble diskutert under sak 3.
3) SiN årmøte
Trondheim er vertskap i 2005. Etter ønske fra SiN skal årsmøtet holdes fra torsdag til søndag,
satser i første omgang på 10.13. februar med mulighet til å flytte det en helg frem eller en
helg tilbake. Endelig dato for møtet bør fastsettes så snart som mulig.
Vi regner med å bli ca 2025 personer avhengig av hvor mange fra DION som ønsker å delta.
SiN dekker reisen til delegatene, mens DION prøver å skaffe midler til overnatting og mat.
Lokalitet for årsmøtet ble diskutert og vi kom til slutt frem til at vi sjekker priser på ulike
steder som vi vet brukes av NTNU til konferanser og møter. Dette legges så til grunn for en
søknad til NTNU om støtte. Søknaden bør sendes i løpet av uka. Silje sjekker priser, Torun
skriver søknaden og Kurt sjekker hvem søknaden skal sendes til.
Det ble også foreslått å sende en søknad om støtte til Tekna og FF, men dette anses å være en
sak for SiN. Kurt hører med SiN om de kan gjøre dette.
Under dette punktet ble det også påpekt at DION må søke om driftsmidler til neste år. Torun
skriver denne søknaden sammen med søknaden om støtte til årsmøtet.
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4) Velkomstbrev
På forrige møte ble vi enige om å gå en runde på alle fakultetene å sjekke muligheter til å få
delt ut velkomstbrevet til nye stipendiater. Noen fakulteter deler allerede ut brevet, og vi har
fått positiv tilbakemelding fra flere.
SiN nå holder som nevnt på å lage en oppstartsperm for nye stipendiater og det ble derfor
diskutert hva vi gjør med velkomstbrevet. Det ble bestemt at vi fortsetter prosessen med å
dele ut velkomstbrevet, så ser vi på saken når den nevnte permen er ferdig.
5) Ny post?
Ingen ny post ble lagt fram på møtet
6) Diverse
En sak angående driftsmidler ble tatt opp. I denne spesifikke saken er det en stipendiat som
har fått tilbud om post.doc. hvor fakultetet ikke vil oppgi skriftlig hvor mye driftsmidler som
følger med stillingen.
Det ble en del diskusjon generelt rundt tema driftsmidler. Dette er et tema som ofte har blitt
tatt opp på grunn av at det er svært ulik praksis rundt bruken av driftsmidlene. Blant annet er
det ofte spørsmål om hva midlene kan brukes til, hvem som forvalter dem, og hvor mye man
egentlig har. Dette er en sak som bør tas næ rmere opp, og man bør se på retningslinjer og
eventuell mer info til stipendiater om dette.
Diskusjonen om driftsmidlene tas opp på neste møte, og vi vil da se på hvordan vi videre går
frem med saken, for eksempel kontakt med Tekna og Forskerforbundet.

Neste møte blir onsdag 1. desember 2004 klokka 14.15 i Realfagbygget, lunsjrommet til
Institutt for kjemi.
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