
Referat DION styremøte 5.12.02

Tilstede: Margit, Åsa, Ingo, Steinar, Lise, Tonje
Forfall: Rolf André
Referent: Ingo

1. Runde rundt bordet

Margit: Lederen ønsker seg en årsrapport i hvilken DIONs aktiviteter fra 2002 
sammenfattes. Årsrapport ville kunne erstatte møtereferatene som ligger på 
nettet per i dag og gi en bedre oversikt over DIONs arbeid.
Videre påpekte lederen at det ikke er skrevet rapport fra Budapest-møte (PI-
net, mars 2002).
Lederen foreslo å legge ut dokumentene fra internseminaret på nettet slik at de
er tilgjenglige for styret. Det dreier seg om innleggene til Rolf André 
(lønnssaken), Margit (St.meld. 35), Lise (barnehager mm.) og Barbara 
(psykososiale tjenester). Det er ikke skrevet rapport eller referat fra 
internseminaret heller.

Åsa: Deltok som representant fra DION i infomøtet om ny studieforskrift. 
Forskriften er på høring og NTNU ønsker seg innspill fra DION innen 
15.12.02 (jfr. Pkt. 2).

Lise: Opplyste at det viste seg å være en misforståelse at NTNU var i ferd med å 
utvikle en ny forskrift om doktorgradsutdanning.

2. Høring ny studieforskrift
Gruppa som har utarbeidet utkast til ny studieforskrift ved NTNU vil ha DIONs uttalelse om 
deler i forskriften som angår doktorkandidater. Uttalelsen skal sendes til Anne Marie Snekvik 
innen 15.12.02 både via e-post og sneglepost. Snekvik presiserte overfor Margit at man 
ønsker seg spesielt kommentarer til kapittel 5.

Saken ble diskutert grundig og detaljert. Generelt sett er forskriften upresis i en del punkter i 
forhold til doktorkandidatene. Ingo utarbeider et utkast til mandag 9.12.02 basert på 
innspillene og sender det til styret på e-post.

3. Strategiplan for økt nyskapning
DION har blitt kontaktet av Rune Tranås som inviterer til et møte for å diskutere 
problemstillingene rundt patentering og nyskapning i universitetsforskning. Tidligere stod 
veilederne eller prosjektledere som patentinnehavere, mens nå skal institusjonen har 
rettighetene på forskningsarbeidet og evt. patenter i forbindelse med det. Emner Tranås ønsker
å ta opp er bl. a.

 Stipendiatenes rolle i prosessen
 Hva er viktig å vite? 
 Kurs om patentering og rettigheter



DION er positiv til dette og prøver å få et møte på plass over jul. Lise ser på papirene DION 
fikk tilsendt.

4. DIONs nye websider
Steinar har forbedret DIONs nye websider nok en gang etter innspillene fra siste møte. 
Websidene er nå mer oversiktlige, men menystyringen burde forbedres. De nye sidene er ikke 
lagt ut på nettet ennå.

Videre har Steinar kommet med et kreativt forslag for ny DION logo. Åsa er nå også koblet 
inn i logo-laget og har lovet et eget forslag.

5. Eventuelt
Lederen ønsker at DION er godt representert på neste SiN møte som finner sted i Oslo 24.-
26.01.03. DION har søkt penger fra studieavdelingen for å dekke reisekostnadene, men har 
ikke fått svar ennå. Lise deltar på et NIF-møte i Oslo 23.01.03 og kommer til å være med på 
SiN møte uansett. Åsa og Ingo har meldt interesse for deltagelse på møtet.

Et nytt nyhetsbrev burde gis ut snart. Steinar jobber med saken.


	Referat DION styremøte 5.12.02

