Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU
Referat fra styremøte i DION 27. januar 2005
Tilstede: Kristin, Torun, Erwin, Kurt, Sigve, Marianne og Silje (referent)
Sted: Realfagbygget, NTNU
Saksliste:
1) Nytt medlem fra HF
Endelig har vi fått et medlem fra HF; Marianne Eidem Fostervold. Marianne er spesielt
interessert i å jobbe med likestillingsspørsmål, og hun tok også opp en sak angående
fødselspermisjon. Det viser seg at det er svært ulik praksis når det gjelder fødselspermisjon
på de ulike fakultetene. Blant annet nevnte hun en spesiell sak der en stipendiat har blitt sagt
opp under permisjonstiden. Praksis rundt ammefri er også ulik hvor noen har ammefri med
lønn, mens andre ikke mottar lønn. Vi skal se videre på denne saken, både det spesielle
tilfellet som ble nevnt her, og også de generelle reglene på NTNU. Alle har i oppgave til
neste gang å undersøke hvordan det er på de respektive fakultetene.
2) Oppstartsperm
Status for oppstartspermen; Erwin mangler fortsatt bidrag til permen. Disse må sendes inn så
snart som mulig! Oppstartspermen vil bli tatt opp på det kommende årsmøtet, vi lar den
derfor ligge frem til da.
3) Praktiske detaljer rundt SiN årmøte
Dato for årsmøtet nær mer seg… Vi hadde en kjapp gjennomgang av det praktiske som vi har
ansvaret for.
Lokalene er i orden; fredagen holdes på NTNU. Vi har fått rom i hovedbygget, H2, hele
fredagen. Lørdag og søndag holdes på Hotell Augustin i byen. Rom er bestilt, både til
overnatting og selve møtet. Vi må sende komplett navneliste til hotellet en uke før årsmøtet
(Torun)
Lunsj fredag; bestiller buffet på Kjelhuset til 40 pers (Silje). Vi er i utgangspunktet 20 pers
men åpner for at andre stipendiater som deltar på seminaret fredag får dekket lunsj. Setter et
tak på 20 pers. De som ønsker lunsj må melde seg på seminaret på forhånd. I tillegg til lunsj
satser vi på kaffe, frukt og kjeks i småpausene. Bestiller kaffe fra kantina (Silje) og kjøper
inn en del frukt og kjeks selv (Torun).
Info; Erwin ordner med info til Innsida.
Vi må også se litt på hva vi trenger av datautstyr, og sjekke at utstyret finnes på H2 og
hotellet.
4) Diverse
Noen av sakene til SiN årsmøtet ble diskutert. Kurt og Torun blir våre representanter på
årsmøtet, men alle andre som ønsker å delta er også velkomne. Torun ordner med påmelding.
Sakspapirene til møtet har ikke kommet enda, så vi tar en gjennomgang av sakene fredag før
seminaret starter.
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