
Referat

Styremøte 3/7-03

Tilstede: Lise, Tonje, Eirik, Margit, Kurt, Steinar
Referent: Steinar

Sak 1 – Patentsaken

Slik denne saken står i dag vil ikke SiN engasjere seg i utover det de gjør. Den er ikke pr. dags
dato et like aktuelt tema ved de andre universitetene som ved NTNU. 

For å informere SiN og stipendiatorganisasjonene ved de andre universitetene vil DION 
forfatte et notat der saken gås igjennom. 

Lise er i aktiv dialog med NIF vedr. patentsaken. Kommer FF på banen?

Fremover blir det viktig å få på plass avtaler som regulerer fordeling av inntekter mellom 
student/veileder/stipendiat.

Sak 2 – Saksbehandlingstid i forbindelse med disputas

Det ble gitt informasjon om et tilfelle der saksbehandling i forbindelse med disputas og 
levering av et dr. gradsarbeid i aller høyeste grad er kritikkverdig. Margit og Tonje følger opp 
saken. 

Sak 3 – Web

Eirik informerte om ny funksjonalitet på DIONs websider. Blant annet blir det muligheter for 
alle å legge inn nyheter. Nytt nyhetsbrev sendes ut medio august.

Eirik legger ut flere linker til barnehager i Trondheim og omegn.

Sak 4 – Mediekurs

Eirik forsøker å gjøre avtale om mediekurs den 7. eller den 8. august fra kl. 16.00 til kl. 18.00.

Sak 5 – Arbeidsmiljøundersøkelse

Hovedvernombud vil bidra. Så også OU-avdelingen. Behov for psykososiale helsetjenester 
må inn i undersøkelsen.

Lise utklipp?

Sak 6 – elektronisk publisering

Tonje sjekker opp hvor langt man har kommet. 



Sak 7 – Barnehagesituasjonen

Fra høsten av blir det samordnet opptak til barnehagene. Dette for å forhindre ubesatte 
barnehageplasser. NTNU vil avvente barnehageforliket før det vedtas hva man gjør for å 
forbedre barnehagesituasjonen.

Sak 8 – Velkomstbrev

Eirik har revidert DIONs velkomstbrev til stipendiater. Avsnitt om permisjoner gjøres mer 
utfyllende.

Velkomstbrev - Svandis?

Annet

Den 11. og 12. september drar Tonje på et FF seminar om stipendiaters lønn og arbeidsvilkår.

Den 3. til 5 oktober arrangerer SiN et seminar for de lokale stipendiatorganisasjonene i Norge.
DION sender en representant.

Steinar
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