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Referat fra styremøte i DION 
 

Tid: onsdag 26. oktober 2005 kl 1830. 
Sted: Leilighet i Hjalmar Haalkes v 8 (hos Eirik). 

 
Til stede: Silje Skogvold (møteleder), Terje Wahl, Ola Edvin Vie, Stian Antonsen, 
Jan Øystein Haavig Bakke og Eirik Mo (referent). 

 
 

1. Midlertidig ansatte i ulike styrer/verv 
Styret ser at tillitsvalgte kan ha behov for et nettverk for å diskutere saker som angår 
stipendiater og få opplæring i styrearbeid. Derfor kunne vi tenke oss å få en oversikt over 
hvilke utvalg og styrer som finnes på alle nivå, og hvilke midlertidig ansatte som sitter der.  
 
Forslaget som var mest interessant var å tilby disse kurs eller seminar. Foreslåtte tema er 
styrearbeid og introduksjon til NTNU-systemet med oversikt over utvalg og byråkrati. Vi 
kom fram til at dette ikke er en uoverkommerlig oppgave på vårparten. Vi vil dekke lunsj og 
hyre inn en (eller flere) innledere. Noen foreløpige forslag var prorektor, universitetsdirektør 
og Kjell Standal. I første omgang har vi delt fakultetene mellom oss i styret slik;  

• AB: Jan Øystein 
• DMF: Latha eller Torun 
• HF: Stian 
• IME: Eirik 
• IVT: Erik 
• NT: Silje 
• SVT: Ola. 

Terje planlegger å snakke med studentrepresentantene i styret om hvordan de arbeider og 
hvor studenter er representert, og var villig til å dele dette med DION.  
 
Jan Øystein vil koordinere innsamlingen av opplysninger.  
 
Målet er i første omgang bare å få liste over små og store utvalg, og om midlertidig ansatte er 
representert, og i så fall ved hvem. Det er også et mål å få midlertidig ansatte representert i 
slike råd og utvalg; det oppleves ikke som at dette sikres overalt i dag.  
 
Et annet tema som ble diskutert var forespørsler til DION om å foreslå eller finne kandidater 
til råd og utvalg. Vi opplever det som positivt å bli spurt – DION bør kanskje i større grad 
prøve å bidra til å skaffe kandidater, men vi kan fortsatt ikke ta på oss ansvar som valgkomité. 
Med større oversikt over alle råd og utvalg, vil DION antakelig kunne bidra bedre til 
rekrutteringen.  
 

2. Plan videre 
Det har etter hvert blitt stadig tydeligere at flere instanser ved NTNU ønsker innspill fra 
DION. Vi oppleves kanskje som mer viktige utad enn blant styrets medlemmer selv. I tillegg 
er det doktorgradskandidater som uttrykker at vi er viktige for dem. Spørsmålet er da om vi 
burde formaliseres mer, for eksempel med noen prosent frikjøp av leder/nestleder til å arbeide 
med DION, avtale om godskriving av pliktarbeid eller liknende godtgjørelse for 
styremedlemmer, sekretær (gjerne i samarbeid med studentorganer), og fast avtale om 
dekning av driftsmidler. Det ble uttrykt bekymring for at DION plutselig kan opphøre å 
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fungere eller eksistere hvis det ikke finnes incentiver for å bli styremedlem. (Selv om det ikke 
er noen umiddelbar fare for nedleggelse.) Vi ble enige om å be om et møte med NTNU om 
dette, hvor vi også presenterer hvilket arbeid DION har gjort siden oppstarten i 1996. Det ble 
uttrykt undring over at dette ikke har vært et tema tidligere, så vidt DION vet.  
 
Vi fikk signaler på at den nye inntektsfordelingsmodellen kan gi fakultetene 700.000 kroner 
for hver gjennomførte doktorgrad. Hvis DION kan bidra til å øke gjennomføringsgraden, bør 
NTNU og fakultetene ha stor interesse av å sikre at organisasjonen fungerer.  
 
Dette er en langsiktig plan, som krever nært samarbeid med NTNU sentralt, og endring av 
vedtekter og arbeidsform, men vi vil undersøke dette utover vårsemesteret. Vi vil prøve å få 
til et arbeidsmøte hvor vi setter opp punkter for hva DION har gjort – etter en epostrunde.  
 
Utdanningsutvalgets ønske om innspill, og mulig interesse fra NTNU2020 ble kort nevnt. 
DION er fortsatt forsiktige med å uttale seg om samlokaliseringsdebatten. Vi tror også dette 
temaet ikke lenger skaper stort engasjement generelt blant midlertidig ansatte.  
 
Til slutt satte vi opp forslag til møteplan for vårsemesteret – så det blir lettere å planlegge og 
holde av tid. Neste møte blir (antakelig) mandag 5. desember ca kl 14-16 på Dragvoll. 
Deretter foreslår vi møter torsdag 19. januar, mandag 20. februar, fredag 10. mars, mandag 8. 
mai og fredag 9. juni. De siste møtedagene må justeres for årsmøte og valg av nytt styre.  
 
Det ble foreslått at møtene ikke legges fast til en ukedag, slik at andre faste aktiviteter ikke vil 
kollidere med DION-møter hver gang for noen av styremedlemmene.  
 

3. Driftsmidler – hva trenger vi? 
Vi ble enige om at seminar kan inkluderes i søknad om driftsmidler, men at vi regner med at 
det er lett å finansiere dette seinere når flere detaljer er på plass. Silje sender en søknad om 
driftsmidler nå, som også inkluderer utgifter til SiN-seminar (en reise for to personer), 
årsavgift til SiN, og litt penger til møtevirksomhet.  
 

4. Post 
Jan Øystein og Eirik har mottatt ebrev fra en kvotestipendiat med flere kommentarer til 
programmet, manglende norskopplæring, visumproblemer, og ønske om et mer aktivt DION. 
Noen av disse punktene ble sammenfattet i svaret til Utdanningsutvalget. Hele ebrevet vil bli 
sendt ut til styret.  
 
DIONs postboksmester var ikke til stede på møtet, men vi regner med at det ikke har kommet 
noe viktig, da dette formidles på epost.  
 

5. Juleavslutning 
DION vil prøve å arrangere en liten juleavslutning for styret. Vi har litt midler mottatt som 
honorar for Jan Øysteins presentasjon for Forskerforbundet som kan brukes til dette. Dato for 
juleavslutningen er satt til 19. desember (så sant ikke mange foretrekker annen dato), med 
sosial sammenkomst (”Vorspiel”) på Bakklandet omtrent kl 18-18.30, deretter middag på 
byen som ikke er julemat. Ola er koordinator, og det vil komme forespørsel om påmelding til 
møtet 5. desember.  
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6. Diverse 
Henvendelsen fra Stian om barnehager bør følges opp, gjerne i møtet med NTNU. DION bør 
få fram tydeligere at barnehage for stipendiater er utdanningspolitikk, også med tanke på 
forhandlinger om statsbudsjettet. Barnehager for stipendiater bør fungere mer som 
studentbarnehagene, med blant annet friere åpningstid, flere varme måltider, og assistanse ved 
sykdom.  
 
Det er på tide å sende ut nytt DION nyhetsbrev, jf epost fra Eirik 10. oktober. Silje vil sende 
ut informasjon om dommene mot Aetat til styret, og dette må bli med i nyhetsbrevet. Andre 
saker bør sendes Eirik i løpet av få dager. Webansvarlig oppfordret styret til å bidra med 
nyheter, både ved å sende tekster som kan brukes i nyhetsbrev, og legge ut nyheter på DIONs 
nettsider gjennom intranettet http://www.dion.ntnu.no/intern/.  
 
Webansvarlig informerte om siste nyhet på nettsiden som gjaldt misbruk av midler øremerket 
stipendiater ved Universitetet i Bergen.  
 
Vi snakket om hvilke saker som kan trekke stipendiater fra begge campusene til seminarer 
eller møter i DION-regi. Dette er blant annet nyttig når vi skal arrangere årsmøte.  
 
 

http://www.dion.ntnu.no/intern/
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