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Referat fra Konstituerende møte for nytt styre i DION 
 
 
Tid:   Onsdag 11. mai 2005, kl 1500-1600 
Sted:   Realfagkantina, Gløshaugen 
Tilstede: Torun (avtroppende leder), Andreas Westermann (avtroppende nestleder), 

Eirik Mo, Erwin Meissner Schau, Stian Antonsen, Jan Øistein Haavig Bakke, 
Ola Edvin Vie, Erik Hammer, Per Anders Eidem og Kristin Kaggerud 

Referent:  Kristin Kaggerud 
  
 
 
1. Velkommen til nye DION 
Som avtroppende leder ønsket Torun nye og gamle medlemmer i DION velkommen og lykke 
til med jobben fremover! Det ble gitt en kort orientering om DION og alle styremedlemmene 
presenterte seg.  
 
2. Supplering av medlemmer 
To nye styremedlemmer ble supplert inn i styret: Per Anders Eidem og Erik Hammer. 
 
3. Valg  
Valg av leder og nestleder ble utsatt til neste møte da ikke alle aktuelle kandidater var tilstede. 
Eirik Mo fortsetter som webansvarlig. Jan Øistein fåt tilgang til webdomenet sammen med 
Eirik. Per Anders er ansvarlig for å hente posten til DION. 
 
4. Møter 
DION sine møter for inneværende periode skal i utgangspunktet være åpne. Dersom det er 
nødvendig å kjøre enkelte lukkede møter vil dette bli gjort. Møter vil bli avholdt etter behov. 
 
5. Høringsuttalelse 
Eirik sender ut utkastet til Høringsuttalelse til utdanningsutvalget ved NTNU til 
styremedlemmene i DION. Alle leser gjennom og kommer med kommentarer i god tid før 
neste møte. Sammen med Eirik, har Stian ansvar for å følge opp uttalelsen spesielt.  
 
 
Neste møte 
Eirik kaller inn til neste møte. Foreløpig er møtet lagt til mandag 30. mai, kl 1600. 
Informasjon om sted og saker kommer i forkant av møtet. De viktigste sakene som skal opp er 
høringsuttalelse til utdanningsutvalget ved NTNU (frist 31. mai), sammen med valg av leder 
og nestleder. Vi prøver å få til møtepils etter neste møte! 
 


