
Referat fra Årsmøte i DION

Tid: 10. mai 2001 kl. 15.00 – 16.30
Sted: Aud. R3, Gløshaugen
Oppmøte: 65 ved starten av møtet
Ordstyrer: Rolf A. Bohne
Referent: Dagmar Hagen

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 1: Årsmelding
Anne Sofie Lægran gikk igjennom årsmeldinga, og orienterte litt generelt om aktiviteten det siste året. 
De punktene som ble berørt var:
- Det viktigste har vært å få en organisasjon opp og gå, som kan videreføres og legge grunnlaget for 

en kontinuerlig aktivitet.
- Etablert kontakt med fagforeningene. Ei gruppe med repr. fra DION, NIF og Forskerforbundet.
- Etablert web-side. Godt besøkt, og har etterhvert blitt brukt av stipendiater som har konkrete 

spørsmål eller kommentarer vedrørende sin situasjon.
- Studentstatus – blir tatt opp seinere på møtet
- Arbeidsledighetstrygd – dette arbeider vi videre med. Kontakt mot aetat, og fagorganisasjonene er 

viktige for oss her.
- Sykefravær – styret har vært pragmatiske, ikke brukt tid på å arbeide for godtgjørelse av 

enkeltdager.
- Undersøkelse av arbeidsvilkår – kommentarer fra salen tyder på at en slik undersøkelse også er 

planlagt fra NTNU, eller enkeltfakulteter. Dette må undersøkes og eventuelt samkjøres.
- Høring om felles gradsbenevning. DION enig i at alle skal få PhD, men ønsker en 

tilleggsopplysning om hvilket fag det gjelder.
Oppsummering: Det viktigste har vært å få i gang organisasjonen. Vi har startet opp endel saker som 
må videreføres. Viktig at vi ikke har for høgt ambisjonsnivå, vi er tross alt i en pressa arbeidssituasjon.
Dermed blir det viktig å priotere mellom saker. Vi må se nærmere på hvordan arbeidsinnsats i DION 
evt kan godskrives som del av pliktarbeid, eller godtgjøres på annen måte.

Sak 2: Arbeidsprogram
Foreligger som eget notat (ligger på hjemmesida).
Stikkord: 
- studentstatus
- arbeidsledighetstrygd
- undersøkelse av arbeidsvilkår
- samarbeid med fagforeningene
- rekruttering til DION
- andre saker kan dukke opp og eventuelt prioriteres

Sak 3: Valg
Alle som vil gjøre en aktiv innsats kan bli med i styret. Erfaringsmessig blir det ikke så altfor mange, 
så det blir et håndterlig styre. Dersom det blir mange kan styret selv organisere seg i arbeidsgrupper, 
og evt. med et mindre arbeidsutvalg. Flest mulige fakulteter bør være representert.

Følgende går videre fra det gamle styret:
Rolf A. Bohne (Bygg, Indecol)
Ola Jetlund (EL)
Snorre Aunet (EL)
Bård Skaflestad (FIM)
Roar Sandøy (Geo)
Margit Hermundsgård (HF, Indecol)



Nye medlemmer i styret:
Lise Randeberg (EL)
Ingo Machenbach (Bygg)
Åsa Alexandra Borg (KB)
Gelein de Koeijer (KB)
Barbara Rogers (SVT)

Sak 4: Studentstatus
Margit Hermundsgård orienterte om saken:
- Det saken gjelder er at det er vedtatt en ny lov om Studentsamskipnader, og tilhørende forskrifter 

(vedtatt feb. 2001). I henhold til dette er vi ikke lengre studenter. MEN: innenfor universitetet er vi
fremdeles studenter, ettersom vi følger et forskerutdanningsløp. I tillegg er vi også midlertidig 
ansatte ved universitetet. Dvs. vår tidligere dobbelttilværelse er minst like gjeldene som før den 
nye loven.

- Konsekvensen av dette er at vi taper goder som reiserabatt, tilgang på boliger og barnehager 
innenfor samskipnaden. (Det er/vil bli etablert overgangsordninger ifht. bolig/barnehage)

- Diskusjonen om stipendiaters rolle har vært i gang de siste 10-15 åra, og er ytterligere aktualisert 
med denne saken.

- Vi kan 1. arbeide for å få omgjort forskriften (dette vil realistisk sett ta flere år, ettersom det har 
tatt tre år å få vedtatt den), eller 2. se framover på hvordan dette kan kompenseres. Det gamle 
DIONstyret vil se framover: * få gjort noe med lønnsnivået (lønn + driftsmidler), **fremdeles 
samme problem ifht. arbeidsledighetstrygd fordi vi fremdeles er studenter i universitetssystemet, 
*** arbeide med velferd, både flere barnehager ved NTNU, beholde øremerka plasser for 
stipendiater i Samskipnadens barnehager, evt. intern avtale i Trondheim mellom Samskipnaden og 
NTNU.

Deretter ble det åpnet for spørsmål fra salen.
En rekke forhold ble tatt opp. Det var noe uenighet om hvorvidt man bør arbeide med å få endret 
forskriften. Det ble også påpekt av dette mye handler om hvordan vi ser på oss selv og vår identitet: Er
vi studenter eller ansatte. Dette må være avgjørende for DION sin holdning og arbeid med denne 
saken.

Til slutt ble det lest opp en resolusjon som årsmøte ble bedt om å stemme over, vedrørende vår 
holdning til studentstatussaken, og hvordan våre tapte goder kan kompenseres (teksten legges ut på 
hjemmesida).
Følgende stemmetall:
Mot  4
Avholdende  9
For 47
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