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Møtereferat fra styremøte i DION 
 
Tid: torsdag 10. januar 2008 kl. 08.30- 10.00 
 
Sted: Møterom 245, Sentralbygg 2, 2.etg. Gløshaugen 
 
Tilstede: Ola Vie, Per Anders Eidem, Hanne Kvitsand, Anne Juberg 
 
Referent: Guro Arianson 
 
 
 
 
Sak 01/08: Samarbeid med Senter for entreprenørskap om markedsføring av 
stipendordning. Magnus Hakvåg orienterer 
 
FORNY (forskningsrettet nyskapning) er et forskningsbasert stipend fra forskningsrådet.  
Det finnes seks stipender, noe som er færre enn i fjor. Tre av dem er øremerket stipendiater. 
Disse er på 15 000 kr hver. 
For å forbedre programmet er det innført en mentorordning for økt læring, venturecup og 
andre kurs. Det vil også bli tettere oppfølging både økonomisk og teknisk 
For stipendiater må ideen skal være tilknyttet avhandlingen. 
Søkerne blir sortert etter en skriftlig presentasjon og motivasjon. 
Informasjon om programmet spres gjennom e-post og DIONs nettside. 
 
 
Sak 02/08: Rektormøtet v/Ola Edvin 
 
Agenda gjennomlest og godtatt.  
Hanne blir med. 
 
 
Sak 03/08: Årsmøte SiN 
 
DION har fått forespørsel fra SiN om å arrangere årsmøtet for SiN med et dagsseminar i 
tilknytning til møtet. Den nye stortingsmeldingen om forskerutdanning og rekruttering er 
foreslått som tema for seminaret.  
 
Det ble vedtatt at årsmøtet avholdes på NTNU, kort tid etter at rekrutteringsmeldingen er lagt 
frem. Statssekretæren for forskning og utdanning inviteres til å holde innlegg om 
rekrutteringsmeldingen. I tillegg vil aktuelle personer fra NTNU/Stjernøutvalget/andre 
inviteres.  
 
Hanne tar kontakt med KD ang. muligheter/interesse for innlegg fra statssekretæren. 
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Sak 04/08: DIONs innspill til stortingsmelding. Status/videre oppfølging 
 
Innspillet ble oversendt til KD desember 2007. 
 
I forbindelse med evt. årsmøte/seminar våren 2008 vil DION ta kontakt med media for 
publisitet om temaet. Konkrete saker/personer prioriteres for å få innslag i media. 
 
 
 
Sak 05/08: Eventuelt 
 
Lover for stipendiater og normert tid 
Advokaten til Tekna har undersøkt hvilket lovverk som gjelder i forhold til 
arbeidsledighetstrygd for doktorander ikke innleverer avhandling/disputerer til normert tid. 
Informasjon er oversendt til Hanne, som videresender til DIONs styremedlemmer. 
 
Rekruttering 
Ola og Per Anders slutter. Må rekruttere flere til styret, fint med noen som har litt erfaring fra 
diverse. 
 
Forhandlig om lønn ved kontraktsinngåelse 
PhD-kandidater kan forhandle om lønn før kontrakten med universitetet inngås. Et fåtall av de 
nytilsatte kandidatene er imidlertid klar over denne muligheten, heller ikke at det er mulig å 
reforhandle lønnen på slutten av prøveperioden (6 mnd).  
 
Jan Morten vil sende ut informasjon til fakultetene slik at informasjonen når ut til nytilsatte 
kandidater. 
 
DION legger ut informasjon angående individuell lønnsforhandling ved kontraktsinngåelse på 
hjemmesidene. 
 
 
 
 
 
 
Hanne Kvitsand /s/     Guro Arianson /s/ 
Styremedlem DION     Referent 
 


