Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU
Referat fra styremøte torsdag 13. januar 2005 kl 14.00 i kantina i Realfagsbygget
Til stede: Andreas, Kurt, Erwin, Silje, Torun og Magnus Hakvåg.
Sak 1) Ingen nye styremedlemmer fra Dragvoll.
Sak 2) Vi hadde invitert Magnus Hakvåg fra NTNU senter for entreprenørskap på styremøte
for å diskutere muligheten for å arrangere et informasjonsmøte for stipendiater i felleskap.
Magnus Hakvåg tok kontakt med oss før jul. Vi kom til enighet om at et slikt felles
informasjonsmøte kan legges sammen med DIONs årsmøte. Vi holder kontaken med Magnus
Hakvåg.
Sak 3) Oppstartsperm. Vi bør ha et utkast ferdig til seminaret i februar og bidragene sendes
inn til Erwin som skal flette det sammen.
Sak 4) Praktiske detaljer relatert til seminaret ble diskutert og vi kom frem til følgende
angående
Annonsering: Annonsering skal skje via Innsida den 28.1.05 og så igjen 7.2.05. Kurt
tar seg av dette.
Mat:
Lunsj fredag
Påmelding til lunsj på fredagen må skje innen 9.2.05 og at de 50 første får lunsj.
(Dette antallet inkluderer seminardeltakere fra andre Universiteter.) Vi bestemte oss
for at vi holder lunsj i Kielhuset. Silje bestiller lunsjen.
Middag fredag betaler vi selv.
Lunsj lørdag og søndag inntaes på hotellet.
Middag på lørdagskvelden blir betalt.
Hotell: Vi har allerede forhåndsbestilt 10 dobbeltrom på Hotell Augustin for 3 netter.
Seminarrom: Vi har allerede forhåndsbestilt seminarrom på Gløshaugen for alle tre
dagene.
På styremøte ble vi enige om at vi vil holde seminaret og SiN årsmøte på hotellet på
lørdagen og søndagen. Torun tar kontakt med Kristin om dette.
Sak 5) Nyhetsbrev. Bør nok inneholde informasjon om seminaret, om DIONs årsmøte i
begynnelsen av mai og litt om epost henvendelsene vi har fått.
Sak 6) Post. Andreas sendte en epost som oppsummerte hva DION har fått av post de siste
par månedene.
Neste styremøte vil finne sted torsdag 27.1.05 kl 14 i kantina på Realfagsbygget.
Postadresse:

DION
Pb. 18, Høyskoleringen 1
N  7491 Trondheim

Email:
Internett:

post@dion.ntnu.no
http://www.dion.ntnu.no/
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