
Referat fra DION møte 06.10.2000

Tilstede

Rolf Andrè Bohne, møteleder, leder i DION (Program for industriell økologi)
Anne Sofie Lægran, nestleder i DION (Samfunnsvitenskap og teknologiledelse)
Bård Skaflestad (Fysikk, informatikk og matematikk)
Margit Hermundsgård (Historisk-filosofisk)
Snorre Aunet (Elektronikk og telekom)
Roar Sandøy (Geofag og petroleumsteknologi)

Referent: Roar Sandøy

Saksliste

1. Valg av sekretær for dagen
Roar ble valgt som referent for møtet.

2. Godkjenning av referat fra DION møte 12.09.2000
Referatet ble godkjent med følgende tilføyelse som punkt 10:
"Anne Sofie orienterte om at DION-representantene og fakultetsstyrerepresentantene ved SVT har 
sendt brev til fakultetet angående fordeling av driftsmidlene og overføring av ansvar for dette fra 
fakultet til instituttnivå.” 

3. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden, som sendt ut pr. e-mail 3.10.2000 til styremedlemmene, ble godkjent.

4. Arbeidsledighetstrygd
Orientering om notat fra Anne Sofie om ”doktorgradskandidatenes rett til arbeidsledighetstrygd ”.
Enighet om at videre arbeid må gjøres på to områder: 
- Doktorgradskandidater, som står uten finansiering, men som ikke har levert avhandlingen for

disputas, skal ha rett til arbeidsledighetstrygd på lik linje med andre arbeidstakere, uten å måtte
frasi seg retten til å jobbe med avhandlingen i egen fritid.

- Doktorgradskandidater  som  har  levert  avhandlingen  for  disputas  bør  ha  rett  til
arbeidsledighetstrygd fra dag 1 etter levering, uten at de trekkes for forberedelse til disputasen.

Det er aktuelt å jobbe politisk med saken mot Stortinget, og mot Aetat sentralt. Anne Sofie jobber
med hvordan saken skal kjøres videre.

5. Brev til fakultetene
Brevet til fakultetene som orienterer om DIONs virksomhet sendes så snart korrekte postadresser
(kontoradresser) til DION representantene er kommet inn. E-mail er sendt ut for å hente inn disse
adressene. Margit jobber videre med saken.

6. Kontakt med fagforeningene
Det forsøkes opprettet kontakt med NIF og Forskerforbundet, for å høre hvordan de arbeider med
saker  relevante  for  doktorgradskandidatene,  som  for  eksempel  lønnsvilkår,  regler  rundt
egenmeldinger og sykemelding.
Anne Sofie og Margit møter på Forskerforbundets årsmøte.
Bård og Rolf Andrè tar kontakt med NIF



7. Hvem er fortsatt med i DION styret
Det er blitt sendt ut en E-mail til styremedlemmer i DION for å klargjøre hvem som fortsatt ønsker
å  sitte  i  styret.  Med  utgangspunkt  i  svarene  på  denne  e-mailen  lager  Marit  en  liste  over
styremedlemmer som fortsatt er interessert i å være med. 

8. Interne arbeidsgrupper
Det er foreløpig opprettet to arbeidsgrupper:
- Gruppe  som  jobber  med  problematikken  rundt  arbeidsledighetstrygd  for

doktorgradskandidatene. I denne gruppen jobber per dato Anne Sofie og Margit. 
- Gruppe som jobber med oppdatering og ny layout av DIONs web side. I denne gruppen jobber

per dato Bård, Rolf Andrè og Snorre.
Det er og foreslått opprettet arbeidsgrupper som arbeider med
- saker som er spesielle for utenlandske doktorgradskandidater,  inkludert  kvote stipendiater  og

NORAD stipendiater. Rohit Jigyasu er foreslått i denne gruppen. 
- en undersøkelse av hva slags regelverk som finnes og praktiseres for doktorgradskandidatene

ved de ulike fakultetene. Roar kan være aktuell for denne gruppen.  

9. DION på web 
Det var enighet om at en oppdatert WEB side var viktig for profileringen av DION, og at arbeidet
med dette skulle prioriteres. Forslag til oppdatert Web side legges frem av Bård, Rolf Andrè og
Snorre innen 14 dager, og diskuteres på neste styremøte. 

10. Neste styremøte
Neste styremøte vil avholdes torsdag 9.november kl. 16.30, på Naboen.

11.Eventuelt 
- Diskusjon om notat til DIONs styremøte 6.10.00 fra Heidi Jensberg angående ”Stipendiaters rett

til forlengelse av stipendiatperioden ved bruk av egenmeldinger og sykemeldinger med varighet
på under 14 dager”. Det vil jobbes videre med denne saken, helst i en egen intern arbeidsgruppe
som Heidi og Anne Sofie foreløpig er med i.

- Anne Sofie drar til England i vårsemesteret 2001, og trenger en vara fra SVT fakultetet. Vara vil
velges via e-mail som sendes til alle doktorgradskandidatene ved SVT. 

- Roar orienterte om planene for oppstart av ”Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved
Geofag- og Petroleumsteknologi”. Interesseorganisasjonen planlegges startet opp på allmøte den
18. Oktober. Foreløpige vedtekter angir at styrets sammensetning skal være
- 2 instituttstyrerepresentanter (1 fra hvert institutt)
- 2 dr.ing. råd representanter (1 fra hvert institutt)
- 1 kontaktperson mot DION 
- 1 medlem fra samme institutt som DION-kontakten
- 2 medlemmer fra det andre instituttet 

Trondheim  20.10.2000
Roar Sandøy
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