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 REFERAT  FRA  ÅRSMØTE  I  DION 

 

Tirsdag 24. april kl 13:15  

i 

Aud. H3, Hovedbygget på Gløshaugen. 

 
 

 

Tilstede:  Ca 23 personer. 

 

Møteleder:  Leder i DION, Jan Frode Hatlen 

 

Referent: Kari Fürst. 

 

 

 

1. Jan Frode Hatlen ønsket velkommen og fortalte kort om hvilke saker som blir 

tatt opp på årsmøte 

 

2. Aktiviteter i DION det siste året. v/Jan Frode Hatlen. 

- DION er aktivt medlem i SiN (Stipendiatenes Interesseorganisasjon i 

Norge) og har gjennom dette en nasjonal delegat i EURODOC 

(European Council of doctoral candidates and young researchers). 

- DION har involvert seg i aksjonen Lausungene, som hadde som 

hensikt å sette søkelys på problematikken rundt økende bruk av 

midlertidige stillinger i akademia. 

- Deltatt på en workshop arrangert av Eurodoc. Temaene var verdsetting 

av unge forskere og den kommende undersøkelsen av 

doktorgradsprogrammer i Europa. 

- Deltatt på kurs arrangert av Forskerforbundet om plikter og rettigheter 

for ph.d kandidater. 

- DION har vært representert i flere råd, utvalg og komiteer på NTNU. 

- DION har behandlet og besvart flere lokale og nasjonale høringer. 

- DION har vært involvert i flere informasjonsdager for nye ph.d. 

kandidater og der informert om plikter og rettigheter. 

 

I tillegg får DION mange henvendelser fra midlertidige ansatte med ulike 

spørsmål og problemer. DION bestreber seg på å svare på disse etter beste 

evne. 

 

DION er også støttespiller for representanten fra de midlertidige ansatte i 

Styret ved NTNU. Det blir holdt møter i DION før hvert Styremøte.  
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PAUSE, med kaffe/te og litt frukt.  

 

 

3. Valg av nytt styre til DION. Jan Frode Hatlen innledet med å redegjøre for 

arbeidsmengde til medlemmene i DION. Følgende stipendiater ble valgt ved 

akklamasjon:  

 

 

Yngve Sommervoll  

Haaken A. Moe  

Anne Lalgüe  

Mahmoud Valibeigloo  

Yngvild Vindenes  

Fra før sitter Andreas Asheim og Sverre Lundemo. 

 

 

 

 

Jan Frode Hatlen/s/ 

møteleder      Kari Fürst/s/ 

       Referent 

 

 

 


