
DION styremøte 22-08-2002

Tilstede: Margit, Barbara, Ingo, Steinar, Lise

Saksliste
1. Orientering om lønnssaken
2. Møte i Bergen
3. Internseminar
4. Annet

Orientering om lønnsaken
Rolf André har jobbet hardt med saken i de siste ukene etter feriene. Det viser seg at 
enkelte institusjoner tolker reglene akkurat som DION gjør og lønner sine ansatte i 
samsvar med det, dvs. ansatte ikke mister tidligere ansiennitet. Møtet mellom AAD og
akademikerne den 21.08.02 har ikke ført til et tilfredsstillende resultat for 
stipendiatene. DION jobber videre med det og info om framgang i prosessen legges ut
fortløpende på websidene.

Møte med SIFUB i Bergen
Rolf André, Margit og Ingo reiser til Bergen på et bli-kjent-møte med SIFUB helgen 
6.-8. september. RA får billetten sponset av NIF, Margit får dekket reisekostnader via 
Forskerforbundet. Margit skal jobbe med å få en oppdatert agenda før møtet.

Internseminar (3. september)
Vi har tidligere diskutert om å avholde et internseminar for å kartlegge videre arbeid 
og jobbe med framtidige strategier. Tilstedeværende ble enige om å møte den 3. 
september, kl. 12-17, sted etter avtale. Dette gir oss anledning til å forberede oss også 
på møtet med SIFUB i Bergen. Foreløpig struktur av seminaret ser følgende ut:

 Informasjonsutveksling (lure ting å vite)
 Lokale saker
 Nasjonale saker

Annet
DION Norge?
Det oppsto en diskusjon om det var ønskelig å organisere seg nasjonalt heller en 
lokalt. Meningen var at det ikke ville være lønnsomt å gi opp strukturen som den er 
nå. For det ene er ikke alle stipendiatene ved de forskjellige lærestedene organiserte 
og for det andre jobber stipendiatorganisasjonene mest med lokale saker. Det er 
imidlertid ønskelig med en slags paraply som tar seg av nasjonale spørsmål. På denne 
måten ville en kunne bruke ressursene mer effektivt, representerer flere stipendiater, 
uttale seg på veiene av et flertall og viser mere enhet. I nasjonale spørsmål er det 
spesielt viktig at en står sammen for å bruke sine kontakter effektivt.

Fordeling av arbeidsoppgaver
Selv om de fleste har sine kjepphester i DION allerede, så er det viktig 
arbeidsoppgavene er litt bedre fordelt for å koordinere korrespondansen. Dette 
forhindrer bl. a. at flere svarer på samme spørsmål eller at innkommende spørsmål 
ikke blir besvart. Saken tas opp under interseminaret.



Kritikk
DION har fått kritikk for å ha veldig utfyllende og dominerende informasjon om 
lønnskampen på websidene, men ikke informerer godt nok om resultat av annen 
arbeid. F. eks. har NTNU har kjøpt 12 barnehageplasser i Tempe barnehage for barn 
over 3 år for å øke tilbudet for stipendiater. Steinar skal legge ut informasjon om dette
på hovedsiden umiddelbart.

Nyhetsbrev
Det har gått fort i svingene siden lønnsforhandlingene og det har vært lite aktivitet om
sommeren. Det er derfor på plass med en ny utgave av DIONs nyhetsbrev for å 
informere om framdrift i aktivitetene.

Brev om boligsituasjon til SiT
Ved en misforståelse ble brevet til SiT angående midlertidlig bolig i studentbyene for 
utenlandske stipendiater ikke sendt ut. Brevet sendes ut snarest.
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