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Referat 
 

Styremøte 9/12-03 
 
Tilstede: Steinar, Eirik, Torun, Lise, Tonje, Kurt 
Referent: Kurt 
 

Siden sist: 
− Steinar har sendt notat til SiN angående endring i lov av 17. april 1970 om retter til 

oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere. Vil sette sammen et mer utførende notat. 
− Steinar i møte med Junior Chamber (JCI). Informasjonsmøte fra JCI sin side. DION tar 

info til etterretning. 
− Søknad er sendt om overføring av midler til 2004. Søknaden er godkjent.  
− Steinar har mottatt svar fra organisasjonsavdelingen ang. fordeling av kostnader. 

Driftsmidler for stipendiater finansiert gjennom NFR er på kr 32 000,- (beregnet ut i fra 
snitt lønn på ltr. 39). For NTNU interne stillinger varierer tallene noe fra fakultet til fakultet 
(50 000 til 100 000 kroner). Dette skal også gå med til å dekke ”indirekte kostnader”. Info 
skal legges ut på nettsiden. 

 

1. Lønn: 
− Hva gjør vi?  
− Tonje kontakter FF og hører hvordan de stiller seg til lønnsoppgjøret til våren. 
− Lise kontakter NIF og hører hvordan de stiller seg til lønnsoppgjøret til våren. 
 

2. Spørreundersøkelse: 
Tonje har mottatt endringsforslag til undersøkelsen fra Kristin Brekke. 
Avtalt møte til 14/12 klokken 14:00. Samtlige leser igjennom spørreundersøkelsen og 
kommer med endringer/kommentarer. På møtet skal et utkast forberedes som oversendes 
Kristin for presentasjon på Dekanmøtet. 
 

3. Inkluderende arbeidsliv (IA) 
DION undersøker om det er slik at stipendiater med barn under sju år kan søke om 
forlengelse av stipendiatet på 6 mnd. Dette er noe som ikke skjer automatisk og om søknaden 
godkjennes avhenger av fakultetet. 
Tonje viser til notat fra Kristin Brekke til DION i 2000 om forlenging pga. sykdom. Viser til 
at det ligger inne midler for å dekke slikt fravær i finansieringen. 
 
Alle styremedlemmene kontakter sitt fakultet og hører hvordan praksisen er med 6 mnd 
forlenging for stipendiater med barn under sju år. 
 

4. DION rolle i forbindelse med styrer og verv ved NTNU 
Ikke aktuelt at DION engasjerer seg i eller driver reklame for enkeltvalg ved NTNU.  
DION kan legge ut notis i nyhetsbrev og på hjemmesiden at vi oppfordrer stipendiater til å 
engasjere seg. 
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5. Nyhetsbrev 
”Snart” halvt år siden sist. På tide med nytt: 
Ikke mange nyheter å komme med denne gang så vi kan benytte anledningen til å informere 
om hva vi jobber med samt reklamere for årsmøtet? 
1. Spørreundersøkelsen –”teaser” 
2. Lønn 
3. Utdrag fra notis sendt til SiN ang patentsaken 
 

6. Annet 
1. Årsmøte SiN 30/1 – 1/2. Reise og opphold dekkes for to personer. Kan Ingunn reise? 

Torun vurderer å reise. Ingen andre har i utgangspunktet mulighet. 
2. DION står på høringslista til Ryssdalsutvalget (SiN står ikke). Høringsfristen er 31/1-04. 

DION skriver et høringsutkast (samtlige må sette seg inn i hoveddelene av forslaget). Del 
3 vurderes som den viktigste for DION. Spesielt kapittel 8, utkastet til loven. Del 2 er 
også interessant. 

3. Dagpengespørsmålet: Man kan ikke jobbe med avhandlingen og motta dagpenger 
samtidig. Det hjelper ikke om man jobber på ”fritida” i helger og på kvelder. Dette er 
visstnok en spesialregel. FF lovte å ta opp dette med Aetat for to år siden, men DION har 
ikke hørt noe etter dette. Tonje tar kontakt og hører hva FF har funnet ut. Lise tar kontakt 
med NIF og hører hva de mener om saken. 

4. Noen fra DION bør stille som styremedlem i SiN. Hvem er aktuelle? Ingunn? 
5. Hvem fortsetter i DION etter årsmøtet? Steinar, Tonje og Lise trekker seg. Eirik reiser til 

USA høsten 2004 men fortsetter som webansvarlig? Torun og Kurt fortsetter. Hva med 
Ingunn? Lise er valgt inn i etatsstyret i NIF og kan være tilgjengelig for DION som 
”konsulent”? 

6. Tonje snakker med Ingunn om deltakelse på SiN årsmøtet og om styreverv i SiN. 
”Lokkemat” til årsmøtet? For å få folk til å møte opp på årsmøtet må vi ha noe å lokke med. 
Diskusjon om lønn og driftsmidler (økonomi/finansiering) er nevnt. Bør sende ut et info brev 
om DION før årsmøtet ala det som ble sendt i fjor. 
 


