Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Møtereferat fra styremøte i DION.
Tid:

10.00-12.00

Sted: Møterom 161 i Gamle Fysikk
Tilstede:

Sverre Lundemo, Andreas Asheim, Yngve Sommervoll,
Lars Bungum (kom under sak 21/10), Haaken A. Moe og Lise
Lyngsnes Randeberg.

Referent:

Inger Selven Watts

Konstituerende styremøte onsdag, 5.mai 2010
Sakene ble diskutert i følgende rekkefølge: Sak 21/10, sak 20/10, sak 22/10, sak
23/10 og sak 24/10.
Sak 20/10
Konstituering av nytt styre i DION
Styre for 2010-2011 ble konstituert og består av:
Leder: Haaken A. Moe
Nestleder: Yngve Sommervoll
Webansvarlig: Lars Bungum
Styremedlemmer:
Marion Fourmeau
Andreas Asheim
Alexander Olsen
Ragnhild Berge
Sak 21/10
NTNU Styremøte v/ Haaken
Haaken orienterte. To saker var av interesse for DION:
S-sak 29/10 Campusutvikling NTNU – status og videre arbeid med campusprosjektene.
Det har i 2009 vært arbeidet videre med de høyest prioriterte campusprosjektene i nært
samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Målet er å realisere prosjektene så raskt som mulig.
De planlagte prosjektene er satt opp i prioritert rekkefølge og Styret fraråder forandringer på
denne. DION spør om mulighetene for endringer i rekkefølgen hvis Styret blir vist gode
grunner til omfordelinger.
Når det gjelder vedlikehold, har det vært markante bedringer de siste årene og NTNU
framstår i dag som best i klassen blant universitetene i Norge. Allikevel er det en del bygg
som absolutt burde oppgraderes. Det å fjerne muggsopp i bygningene på Dragvoll bør fortsatt
være sterkt prioritert. Samtidig er det viktig at mindre prioriterte oppussingsprosjekter ikke
glemmes. Gamle Fysikk er blant de byggene der malingen skaller av, og passasjen mellom
andre etasje mellom IT-Bygget og Gamle Fysikk er i heller dårlig forfatning.
S-sak 30/10
Intern organisering av instituttene
Saken ble diskutert og styremedlemmene sa sin mening. Noe av det som ble tatt opp var:
- Det er viktig med en oversiktelig og klar lederstruktur ved instituttene, slik at alle vet
hvem som gjør hva.
- DION merker seg at det i Rektors tilrådning frarådes løsninger som gjenskaper
tidligere institutt. DION ser problemer som kan oppstå ved at sterke personligheter
innenfor faggruppene skaper sine egne ’mini institutter’. Dette kan lett skje når store
instituttstrukturer fører til uformell opprettelse av ’mini institutter’.
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Sak 22/10
Boligsituasjonen for internasjonale ph.d.-kandidater ved NTNU
Ble diskutert og DION vil fortsette å arbeide med denne saken.
Sak 23/10
Styreaktiviteter siden forrige møte, oppdateringer
- Yngve vil fortsette å svare på epost DION mottar. Dette er en jobb han er dyktig til,
men på grunn av familiære omstendigheter kan han få mindre tid utover høsten. Da
går han ut i pappapermisjon og kan komme til å trenge en vikar.
- Inger har undersøkt litt angående mulighetene for anskaffelse av et elektronisk arkiv
til DION. Andreas, Yngve og Inger fortsetter å arbeide med denne saken.
- Andreas og Lars vil legge ut informasjon som er relevant for stipendiater på
hjemmesiden til DION.
- SiN seminar: Sverre og Yngve har sendt inn påmelding. Andre styremedlemmer som
ønsker å reise, kan kontakte Sverre. DION vil betale for reise og opphold.
- Seminar: Sverre og Ane arbeider med denne saken. Forfatteren av PhD Comics er
invitert som foredragsholder. Sverre har vært i kontakt med Samfundet om
mulighetene for å få leie Storsalen. Inger undersøker om R1 er ledig i
Realfagsbygget. Forskerforbundet vil være med som sponsor. Lise oppfordrer DION
til også å kontakte Tekna. Plakater og foldere bør trykkes opp til seminaret. NTNU
Trykk kan brukes og vi kan søke om Repromidler.
Det vil bli servert pizza og drikke til deltakerne.
- Andreas sender pdf-fil av folder til Inger og hun sender den videre til NTNU Trykk.
Vi bestiller 2000 eksemplarer på lyseblått papir.
- Seminar om revidering av ph.d. forskrift: Yngve orienterte og styrerepresentantene
kom med tilbakemeldinger: Utvalget har kommet fram til enighet om hva en søknad
til en ph.d.grad stilling skal inneholde. Det vil snart bli avholdt nytt møte i utvalget.
Yngve ønsker tilbakemeldinger angående avhandling og veiledning så snart som
mulig. Medlemmer blir derfor oppfordret til å sende epost til Yngve.
- Lise og Sverre har vært i møte i utvalget om midlertidig ansatte. Det er håp om at
utvalget ved NTNU kan bidra med nyttig input i forhold til det nasjonale
midlertidighetsutvalgets arbeid. En av de sakene som utvalget vil ta opp er: Hvilke
arbeidsoppgaver har forskere og ph.d. kandidater, og hvilke oppgaver er det de
faktisk gjør. Lise og Sverre ønsker DIONs syn på denne saken.
Sak 24/10
Eventuelt
- Møte i Forskerutvalget 18.mai 2010: Lars vil representere DION.
- Semesteravslutning utsettes til styremøtet i august. Det vil avholdes litt før NTNUs
Styremøte. Inger undersøker når neste Styremøte vil avholdes.
Møtet ble avsluttet kl. 12.55.
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