Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Referat fra styremøte i DION
Tid:

Tirsdag 13. mars 2006, kl 09301130

Sted:

13. etasje Sentralbygg II

Tilstede:

Silje Skogvold, Eirik Mo, Jan Øystein Haavig Bakke, Ola Edvin Vie, Per
Anders Eidem (forlot møtet 10.00) , Jeanine Lilleng (forlot møtet kl. 10.00) ,
Kristin Kaggerud (forlot møtet 11.00) og Terje Wahl (tilstede under sak 3 og
4).
Jan Øystein Haavig Bakke

Referent:

1. Referat fra møtet i Forskningsutvalget
Nyutnevnt representant for stipendiatene i Forskningsutvalget, Jeanine Lilleng, refererte i fra
det første møtet i Forskningsutvalget. Utvalgets mandat skal bli klart i løpet av ca. to
måneder og vil antageligvis omfatte ansvaret for PhDutdanningen.
Det mangler to faste vara til utvalget og DION ble bedt om å hjelpe til med lete å etter
aktuelle kandidater. Helst med tilknytting til miljøer utenfor Gløshaugen. DION ønsket
også fast kontakt med representantene i Forskningsutvalget. Enten via epost eller ved at de
kommer på møtene og informerer om arbeidet i utvalget.
2. Seminar for midlertidige ansatte / årsmøte i DION
Ola Edvin og Per Anders presenterte forslaget til seminar. To hovedtema var satt opp:
Stipendiattilværelsen med bl.a. HMS og stipendiaters engasjement og deltagelse i råd og
utvalg. Styret ble enig om at arrangenmentet skulle være for alle midlertidige ansatte, men
spesielt for de som sitter i råd/utvalg eller ønsker å gjøre det. Endelig tidsplan og
organisering ble overlatt til Ola Edvin og Per Anders med utgangspunkt i diskusjonenen på
møtet. Seminaret tenkes avholdt i uke 17 (torsdag 27. april) som også er uken for valg av
styremedlemmer til NTNU.
Det ble også bestemt at årsmøtet i DION skulle arrangeres etter seminaret i forbindelse med
bevertningen.
Invitasjon til seminar og årsmøte skal sendes ut på epost før påske, og legges ut på Innsida.
Etter påske sendes en påminnelse samtidig som vi sender ut et informasjonsark om seminaret
og DION etter påske. Informasjonsarket lages ferdig før påske.
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Alle styremedlemmene bes også prøve å finne en som er nylig disputert og som kan tenkes å
holde et foredrag om hvordan man overlever som stipendiat.
3. Gjennomgang av sakene til neste styremøte i NTNU
Terje Wahl informerte om sakene til neste styremøte. Styret skal behandle en sak som kan
utvide midlertidige ansattes rett til å stemme ved styrevalg ved NTNU ved at de ikke trenger
å være ansatt minst ett år frem i tid når de stemmer. Han refererte også til tall fra
årsberetningen 2005 om antall stipendiater og postdoc.
4. Oppsummering av bursdagsfesten
Bursdagsfesten hadde vært bra. DION har fått midler fra både Forskerforbundet og TEKNA
for å dekke utgifter til sosiale arrangenment i forbindelse med jubiléet. Det ble diskutert
hvordan disse midlene kunne brukes. Det var en enighet om at disse midlene burde brukes til
å få flere folk til å komme på DIONs arrangementer (styremøter, arbeidsmøter, seminarer,
osv.),
5. NTNU/HIST 2020 – eventuell samlokalisering
Det ble besluttet at DION vil diskutere en eventuell samlokalisering av NTNU/HIST på neste
DIONmøte i slutten av mars/begynnelsen av april. Dette møtet vil være et lunsjmøte på
Dragvoll for vi inviterer midlertidige ansatte til å komme med innspill til DION. Informasjon
om møtet blir sendt ut på Innsida for HF og SVTfakultet. Grunnen til at møtet ble lagt til
Dragvoll er den store andel av stipendiater fra de naturvitenskapelig og teknologiske
miljøene i DIONs styre og den mangle av innspill fra Dragvollmiljøet dette medfører.
Før dette møtet lager DION spørsmålsark med 3 – 4 spørsmål som vil være utgangspunkt for
diskusjonen.
Innspillene fra møtet vil danne grunnlag for DIONs høringsuttalelse.
Silje undersøker muligheten for reservasjon av kantine/møterom på Dragvoll.
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