Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Referat fra styremøte i DION, UTKAST
Tid:

Tirsdag 30. august 2005, kl 14001530

Sted:

Lunsjrom, Institutt for kjemi, Gløshaugen

Tilstede:

Silje Skogvold, Eirik Mo, Jan Øystein Haavig Bakke, Ola Edvin Vie, Erik
Hammer, Per Anders Eidem, Latha Nrugham og Steinar Nag. Ola Edvin Vie
og Steinar Nag forlot møte etter sak 3.
Jan Øystein Haavig Bakke

Referent:

1. Problematikk ved fordeling og bruk av overhead for eksternt plasserte stipendiater
DION har fått en henvendelse angående NTNUinstitutters bruk av overhead for eksternt
finansierte stipendiater som har daglig arbeidsplass utenfor NTNU. Saken ble diskutert og
DION vil rette en forespørsel angående dette til NTNU. DION vil også undersøke om det er
et problem for mange stipendiater at de er ansatt ved NTNU mens SINTEF finansierer
prosjektet.
2. Dagpengesaken
Eirik informerte om en kjennelse fra Trygderetten som omhandlet retten til å arbeide med
fullførelse av dr.graden på fritiden mens man er arbeidsøkende og mottar dagpenger. Mer
informasjon om dette vil bli lagt ut på hjemmesidene i den nærmeste fremtid. Silje
informerte om at FF også arbeider med denne problemstillingen.
3. Samarbeid med styrerepresentantene
Styrerepresentanten for de midlertidig ansatte, Terje Wahl, ønsker møter med DION
representanter i forkant av styremøtetene for å få innspill fra DION. DION kom frem til at
en ønskelig løsning vil være at styrerepresentanten holder DION oppdatert på saker som er
aktuelle for DION og holder åpne møter med leder og nestleder hvis det er behov for det.
4. Hestenes II
Jan Øystein informerte om innholdet i rapporten fra Hestenes IIutvalget.
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5. Foredragsholder; Seminar for stipendiater «Lønns og Arbeidsvilkår»(FF)
Det ble bestemt at DION skal delta med et foredrag om tilstanden for stipendiater ved
NTNU. Foredraget blir forfattet i felleskap av styret i DION for å få med erfaringer fra flest
mulig fagmiljø. Hvem som skal holde foredrag blir bestemt senere.
6. Nytt fra SiN
Det ble informert om siste nyhetsbrev fra SiN
7. Post/epost
Styret diskuterte en henvendelse DION har fått angående flyttegodtgjørelse ved overgang fra
annen statlig stilling til en stipendiatstilling. NTNU hevder at dette normalt ikke dekkes,
eventuelt må det dekkes av instituttene. DION vil forfølge saken og også sende en
forespørsel til NTNU om hvordan stipendiatene behandles i forhold til det som er fastsatt i
«Lov om statens tjenestemenn m.m.».
8. Diverse
Silje spurte etter innspill til tema for FFmøte for stipendiatene. Tema som ble foreslått var
stipendiaters rettigheter som ansatte og problemer med finansieringsformen.
Neste møte
Leder fastsetter dato for neste møte. Det ble også bestemt å ha en sammenkomst av mer
sosial art.
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