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 REFERAT  FRA  ÅRSMØTE  I  DION 
 

Onsdag 7. april 2010 kl 13:15  
i 

Totalrommet, Hovedbygget på Gløshaugen. 
 

 
 
Tilstede:  Ca 22 personer. 
 
Møteleder:  Leder i DION, Sverre Lundemo 
 
Referent: Kari Fürst. 
 
 
 

1. Sverre Lundemo ønsket velkommen og fortalte kort om hvilke saker som blir 
tatt opp på årsmøte 

 
2. Plikter og rettigheter som ph.d. kandidat v/Yngvild Vindenes. 

Yngvild innledet med å fortelle litt om DION og hva de jobber med. Av 
temaer som ble tatt opp under plikter og rettigheter kan nevnes: 

- Hva er en stipendiat. 
- Litt om de ulike ph.d. forskriftene. 
- Ph.d-kontrakter. 
- Fordelingen mellom forskning og pliktarbeid. 
- Ny forskrift i 2009 om pliktarbeidet. 
- Fraværsordninger. 
- Driftsmidler og bruken av disse. 

Hun avsluttet med litt om problemer som kan oppstå underveis og hvem som 
da kan kontaktes. Videre oppfordret hun alle til å være fagorganisert. 
 Se mer fra presentasjonen på www.dion.ntnu.no 
 

3. Hva skjer på NTNU i forhold til forskerutdanningen v/Haaken A. Moe. 
Haaken tok for seg noen av områdene som det i dag jobbes med innenfor 
forskerutdanningen. Han la også vekt på områder han mener NTNU bør jobbe 
med når det gjelder forholdet til de midlertidige ansatte. 
Noen av punktene fra foredraget: 

- Bruken av de midlertidige ansatte. 
- Kvalitet og ferdigheter i ph.d-graden. 
- Veiledningsproblematikken. 
- Revidering av ph.d forskriftene. 
- Kommunikasjon og deltakelse ved NTNU. 
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- Medarbeidersamtaler. 
 

Hva bør gjøres: 
- Mer synlighet av de midlertidige ansatte. 
- Karriereplaner, både eksterne og interne. 
- Bedre koordinering av pliktarbeidet. 

Til slutt snakket han litt om bruk og misbruk av de midlertidige ansatte til 
faste arbeidsoppgaver ved NTNU. 

  
 Pause med frukt, vafler, te og kaffe. 
 

4. Kort redegjørelse for DIONs aktiviteter gjennom siste år v/Sverre 
Lundemo 
Sverre innledet med en kort redegjørelse om det videre tidsskjema for 
styrevalget, før han fortalte om DIONs aktiviter: 

- DION har hatt ca 10 møter siste året. 
- Svarer på ulike e-post henvendelser. 
- Har fått ny hjemmeside. 
- Ulike representasjonsoppgaver. 
- Ny folder om DION er under arbeid. 
- DION har hatt et medlem i styret (nestleder) i SiN i perioden 

2009/2010. 
- Faste møter med administrasjon og ledelse. 
- Skaffe representanter til ulike råd og utvalg. 

Han avsluttet med å oppfordre de frammøtte til å bli med i DION. 
 

5. Valg av nytt styre til DION. 
Andreas Asheim ledet valget. Fra det sittende styret ønsket følgende personer 
å fortsette: 
 Yngve Sommervoll 
 Haaken A. Moe 
 Andreas Asheim 
 
Følgende nye meldte sin interesse: 
 Lars Bungum 
 Marion Fourmeau. 
 
Samtlige ble valgt ved akklamasjon. 
 
 
 
Sverre Lundemo/s/ 
Møteleder     Kari Fürst/s/ 
      referent 


