Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Møtereferat fra styremøte i DION.
Tid:

Onsdag 13. mai 2009. kl 10:00 – 12:00.

Sted:

Møterom 245, Sentralbygg II, 2. etg.

Tilstede:

Sverre Lundemo, Andreas Asheim, Yngvild Vindenes, Yngve
Sommervoll, Haaken A. Moe, Angela de Leebeeck og Lise L.
Randeberg.

Referent:

Kari Fürst

Sak 14/09

Styremøte NTNU 14. mai 2009.
Lise gikk igjennom protokollen fra forrige møte. Videre sa hun litt om
sakslisten som kun har en sak som ikke er unntatt offentligheten. Hun
forklarte litt generelt om prosedyrer rundt oppnevnings- og tilsettingssaker.
S-sak 37/09 Styring og ledelse av virksomheten ved Vitenskapsmuseet.
Lise gikk igjennom sakspapirene. Saken ble trukket sist den skulle opp i
Styret på grunn av mangelfull saksbehandling. DION tar tilrådningen til
etterretning, men skulle gjerne ha hatt innspill fra noen midlertidige ansatte
ved Vitenskapsmuseet i sakens anledning.
I en fortsettelse av denne saken ble det diskusjon om hvordan de ulike
lederstrukturene virker overfor de midlertidig ansatte. Det var enighet om at
det var vesentlige variasjoner mellom instituttene, der størrelsen på disse er
av stor betydning. DION ser positivt på at det nå blir instituttstyrer mange
steder i stedet for råd.

Sak 15/09

DIONs nye styre, presentasjonsrunde.
DION styre for 2009/2010 er valgt. Ikke alle var tilstede på dette møte, men
de som var der fortalte kort om seg selv. Fraværende var: Mahmoud
Valibeigloo og Anne Lalague. Ola Edvin Vie ønsker igjen å sitte i DION sitt
styre.

Sak 16/09

Fordeling av oppgaver i DION.
- Leder: Sverre Lundemo
- Nestleder: Ola Edvin Vie
- Ansvarlig for web etc: Andreas Asheim og Yngvild Vindenes.
- Ansvarlig for å koordinere svar på e-poster til DION: Yngve
Sommervoll.

Sak 17/09

DIONs arbeidsoppgaver framover.
Det var enighet om at følgende oppgaver bør prioriteres til høsten:
- Jobbe med blesting av DION.
- Etablere kontakt med de tillitsvalgte for midlertidige ansatte ved
fakultetene (Haaken ansvarlig.)
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-

Oppdatere DIONs presentasjon av ”Plikter og rettigheter for phd –
kandidater” (Haaken ansvarlig).
Få satt opp faste møter med ledelsen ved NTNU ett par ganger i
semesteret (Sverre ansvarlig)
Få nye nettsider til DION (Kari sjekker kostnadene ved dette).

Sak 18/09

Orientering fra årsmøte til SiN.
Sverre ga et kort referat fra årsmøtet. Det var 12 deltakere på møte, som kom
fra UiO, UMB, UiA, Veterinærhøgskolen og NTNU. Det ble diskutert ulike
mål for SiN, der det bl.a. ble bestemt å jobbe for å få til en 50% stilling.
Videre var det valg av nytt styre til SiN. For mer informasjon se eget referat
fra årsmøtet.

Sak 19/09

Eventuelt.
- SVT invitere til ph.d forum den 28. mai. 2009
- NIFU har innhentet data om alle ansatte ved NTNU der også
personnummer inngår. Det er visstnok mulig å reservere seg i ettertid.
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