
 
Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU 
 

Postadresse: DION E-mail: post@dion.ntnu.no  
 Pb. 14, Sentralbygg I Internett: http://www.dion.ntnu.no/  
 N - 7491 Trondheim   Side 1 av 2
 

 
Møtereferat fra styremøte i DION. 
 
Tid:  Tirsdag 5. august kl 11:30 – 13:00.  
 
Sted:  Møterom 245, Sentralbygg II, 2. etg. Gløshaugen. 
 
Tilstede: Ragnhild Berge, Sverre Lundemo, Andreas Asheim, Jan Frode Hatlen 

og Hanne Kvitsand. 
 
Referent: Kari Fürst. 
 
 
 
  Møte ble innledet med presentasjon av ny leder i DION, Jan Frode 
  Hatlen. Videre var det presentasjon av de tilstedeværende medlemmer. 
 
 
Sak 16 /08 Forslag til møteplan for høsten 2008. 

Det var ingen innvendinger til den foreslåtte møteplanen. Faste møter vil 
dette semesteret bli flyttet fra tirsdag til onsdag, med forbehold om at 
tidspunktet ikke kolliderer med  undervisningsplanen til leder. Videre må 
dette også avklares med Lise Randeberg, representanten i Styret.  

 
Sak  17/08 Halvårsregnskap og budsjettforslag for 2009. 
  Halvårsregnskapet tas til etterretning. Når det gjelder budsjettet kommer leder 
  tilbake til dette når han har fått en oversikt over eventuelle aktiviteter i 2009. 
 
Sak  18/08 Ansettelsesvilkår for stipendiater, høring. 
  DION vil på sitt neste møte med rektor ta opp noen synspunkter i forbindelse 
  med høringsdokumentet. På dagens møte ble i hovedsak innholdet i §2  
  diskutert. DION er tilfreds med å ha fått gehør for mange av sine synspunkter 
  i dokumentet, saker som DION har jobbet med over lengre tid. DION vil 
  komme med et innspill til notatet. Høringsfrist er 1. oktober.  
   
Sak  19/08 Internasjonale PhD-kandidater, hvordan blir disse ivaretatt av NTNU? 
  Saken har vært diskutert tidligere og DION ønsker nå å få en oversikt over  

hvordan NTNU løser ulike oppgaver i forbindelse med alle de utenlandske 
stipendiatene ved NTNU. Leder av Internasjonalseksjon, Hilde Skeie 
inviteres på et møte. Kari ordner dette. 
 

Sak  20/08 Forlengelse av PhD-graden ved lengre permisjoner. 
Det har tidligere kommet fram at HF-fakultetet har en ordning med 
forlengelse i forbindelse med permisjoner. Nå tar høringsnotatet om 
ansettelsesvilkår for stipendiater opp dette, der det inviteres til å komme med 
synspunkter. DION ønsker å få dette inn i forskriftene slik at det er 
forutsigbart for stipendiaten og at det er en likhet innad på NTNU. 
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Sak  21/08 Eventuelt. 
  Ingen saker. 
 
 
Hanne M. L. Kvitsand/s/ 
Konst. leder DION      Kari Fürst/s/ 
        Referent 
   
 


