Referat fra Bestyrelsesmøde i DARMA
4. september 2009 kl. 9.00
Sted: Ledergruppens Mødelokale, CBS, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg
Dagsorden:
1. Præsentation af medlemmerne
Til stede:
Jan Andersen, Hans Christian Køie Poulsen, Ove Andersen, John Westensee og Annedorte
Vad
Afbud; Eva Maria Christiansen og Lone Grøndahl Kristensen (begge barsel)
2. Kursus i november (Jan/Ove)
Programmet blev drøftet og justeret.
Birgit indsuppleret i arbejdsgruppen
Der udsendes snarest en inivtation til kurset med tilmeldingsfrist d. 9. oktober.
Jan ansvarlig for at følge op
3. Status på NIH møde
Forberedelsesmøde afholdt
15 oktober 2009 møde NIH, Næste møde d. 28. oktober.
Tidsplanen er formentlig et arrangement i september 2010.
John ansvarlig og følger op i forhold til Johannes Lundin Brockdorf, der er tovholder.
4. Status på kursus for erfarne administratorer
Der var udsendt et forslag til 3 aktiviteter. Kursus, ledernetværk og mentorordning.
John følger op i forhold til arbejdsgruppen.
5. INORMS 2010 i Sydafrika
Vi vil gerne byde ind på medansvaret for et tematisk spor og John følger op med SARIMA og
andre
6. INORMS 2012 i Danmark
Maj måned 2012 – evt. koordineres med NUAS og andre
John ansvarlig
7. Logo/hjemmeside/præsentationsmateriale/sprogpolitik/nyhedsbreve
Logoet godkendt
Hjemmeside vil være oppe medio september.
DARMA.sekretær er på plads, og vil kunne hjælpe med de praktiske omkring.
Tips-og tricks på hjemmesiden
2 sprog på hjemmesiden
Nyhedsbrev på engelsk
Arrangementer – på det sprog der er relevant – både dansk og engelsk

Kursus for forskningsadministratorer på dansk
Møder og referater på dansk
Nyhedsbrev: der laves et nyhedsbrev ud fra referatet
Der laves en elektronisk brevskabelon samt mappe til kursus.
John følger op
8. Ideer til fremtidig virke/nye aktiviteter
- Roadshow til organisationer som vi ønsker at komme i forbindelse med
- FE-DE-DI-DU-DR (DR – danske videnskabsjournalister)
Koordinationsudvalget for forskning
- Site-visit – Dublin – Annedorte arbejder videre sammen med John: Sean McCarthy, Trinity
College mm,
9. Advisory board
John aftaler 3-4 datoer med Nina Smith og medlemmerne inviteres
- Visioner
- vi har brug for deres input
o barrierer, fx de privat-ansatte forskningsadministratorer,
Jan og john aftaler
John laver et oplæg til indhold og dagsorden
10. Hvervning af medlemmer
Roadshow og hjemmeside – der laves en kort powerpoint præsentation
Hvordan inddrager vi medlemmerne bedre – udbyde opgaver og forslag til aktiv inddragelse
11. ARMS/SRA – der er aftalt møder. John melder tilbage.
12. DARMA 2010
Tema og tidspunkt: 9. juni 2010 – København
Interdisciplinaritet – LEAN – research versus Impact, New public diplomacy (Dan André)
Den etiske forskningsadministrator – John borer
Jan arbejder videre – Claus Andersen DTU og Torben Høeck FIE, inddrages evt,?
13. Næste møde
10. december 2009 klokken 10.00 – 16.00 på KU-LIFE
14. Brev til Eurocenter om omlægning af informationsmøder til at være mere bruger-rettede
John skriver et brev.

15. Strategiske og frie forskningsråds ansøgningsprocedure – DARMA skal presse på for elektronisk
ansøgningsprocedure. Sagen rejses på AB-møde.
John ansvarlig
16. evt. Intet
For referatet Jan

