Referat af DARMA-bestyrelsesmøde 5. marts 2010

1. Status på NIH møde 1.-3. November 2010
1.1.

Program og møde i Washington. JW er i gang med planlægningen af NIH-mødet og tager til
møde 23. marts i Washington. Der lægges op til et europæisk/amerikansk samarbejde, hvor vi
hører om mulighederne fra NIH og fortæller amerikanerne om mulighederne for finansiering fra
EU. OA har fået afslag på sin ansøgning med nogle lidt underlige begrundelser. JW følger op på
dette.

1.2.

American Chamber of Commerce. Vi samarbejder med det amerikanske handelskammer. Men
skal have fat i andre steder også – blandt andet regionerne og videnskabsministeriet. JW
henvender sig til Michael Winther fra FI.

1.3.

Marriott – stande og posters. Vi har to store mødelokaler på Mariott , et lokale til posters samt
et område til registrering og 10-15 stande. Det er et godt lille lukket miljø. Der er mulighed for at
leje yderligere mødelokaler.

1.4.

Hjemmeside/announcement. Skabelonen til hjemmesiden ligger klar.

2. Status på strategikursus i 6.-7. maj 2010
2.1.

Program. Det bliver en workshop med diskussion i grupper. Vi fik et brev fra Annette Hjorth
Knudsen, om at det var uklart hvordan deltagerne udvælges, det skal vi huske til næste gang, så
der ikke er tvivl og utryghed blandt medlemmerne.

2.2.

Tilmeldinger og profil af deltagere. Der er 17 tilmeldinger. 10 har ledelsesansvar, alle har
strategisk fokus. Økonomien hænger sammen ved 15 deltagere.

3. Opstart af planlægning af kursus i 10.-12. november 2010
3.1.

Dato – bekræftelse hos Klarskovgaard. Comwell er booket. Der skal maksimalt være 20 kursister.

3.2.

Undervisere. Som udgangspunkt samme som sidst.

3.3.

Program. Det er småting der skal ændres fra konceptet sidste gang. OA gennemgår
evalueringerne. Vi forsøger at få et program klar til årsmødet.

4. Tilbagemelding på tur til Irland og planlagte andre ture
4.1.

Opsamling på tur til Irland januar 2010. Det var en stor succes. Der var 21 deltagere, det var en
meget velfungerende gruppe. Sean McCarthy gennemgik strategi, vi havde møde med de irske
NCP'er, og to universiteter (Trinity College og University College Dublin).

4.2.

Bruxelles 12.-13. oktober 2010. AV er i gang med at arrangere det sammen med Danro. Det skal
besluttes hvad fokus skal være - politisk indhold, lobby

4.3.

Nordøst USA forår 2011 – deltagelse i lokal SRA og Bostonbesøg. JW er i gang med planlægning,
og vil forsøge at arrangere besøg på blandt andet Harvard. Konference og fagligt program er
cirka en uge.

4.4.

Lund 1. juni 2010. HCKP er i gang med planlægningen. Der er lagt op til det bliver et relativt
uformelt program.

4.5.

JA foreslog, at DARMA tilbyder host-besøg hos forskellige danske forskningsstøtteenheder, og
får sat det i system, så vi kan melde det ud til vores internationale samarbejdspartnere. Vi vil
melde det ud på generalforsamlingen, så medlemmerne kan være med til planlægningen. Det
skal også kunne bruges nationalt til at medlemmerne kan besøg hinanden. I den forbindelse skal
vi også have lavet en kortlægning af forskningsstøtteenhederne.

5. INORMS 2010 i Sydafrika
5.1.

Forsendelse og bemanding af stand. Det er dyrt at sende det til Sydafrika, JW har arrangeret det.
JW, AV, Henning Klarlund, Anya Vinstrup deltager i konferencen og skiftes til at bemande
standen.

5.2.

Valg af video til at præsentere København. JW præsenterede os for to videoer, den første havde
fokus på mennesker og følelser, den anden på København som konferenceby. Der var mest
stemning for sidstnævnte, men vi overvejer at afspille begge film dernede.

6. INORMS 2012 i Danmark – præsentation ved firmaet DIS Congress
6.1.

Gennemgang af konferencestedet. JW og AV har været ude at se på stedet, der pt. er en
byggeplads. Vi har reserveret et stort lokale (med plads til 2.480 personer, 1.850 uden balkon)
og to mindre mødelokaler hver med plads til 150 personer. Vi har option på et lokale yderligere,
hvis vi skulle få brug for det. Dagsprisen på 740 kroner pr. person pr. dag dækker forplejning og
lokale inkl. AV-udstyr.

6.2.

Udstillingsstande og postere. Vi sammenligner med priserne fra Sydafrika og England. Vi
forventer 10-15 udstillere. Der er plads til 20-25 stande. Man kan købe en stand, sponsorater og
tillægssponsorater. Der er tre forskellige kategorier, der hver giver forskellige muligheder for
synliggørelse som for eksempel mulighed for banner på hjemmeside, flyer i konferencetaske,
logoer i pausepræsentationer, sponsorering af lunch-symposium, kaffepauser, frokost, transport
i København, indgang til Tivoli osv. der er selvfølgelig også åbent for sponsorernes ideer. Vi skal
have Kommissionen, andre af de store bevillingsgivere og måske Sean McCarthy til at komme og
udstille. JW forhandler med Research Research.

6.3.

Socialt program. Vi skal overveje om adgang til Tivoli skal være en del af konferencebilletten.
Konferencemiddagen kan lægges på Planetariet eller Wallmans saloner i cirkusbygningen (hvor
prisen inkl. middagsshow er 995,- pr. person ved minimum 325 deltagere). Prisen er nogenlunde
den samme for de to steder, men Planetariet er nok for lille. Vi kunne i stedet lægge et mindre

arrangement der f.eks. film (240 personer) og drinks. Besøg på rådhuset er også en mulighed, og
det er gratis. Det foreløbige budget blev gennemgået og diskuteret. Vi kan vælge en "grøn"
løsning som er mere miljøvenlig, og også bruge dette i markedsføringen. Vi kan oprette en
arbejdsgruppe blandt medlemmerne, som kan hjælpe med planlægningen af det hele.
6.4.

Programstruktur, parallelle sessioner, besøgsprogram. Vi diskuterede antallet af spor og sessions
– fortsætter diskussionen over mail.

6.5.

Færdiggørelse af tekst til flyer. JW arbejder videre med den ud fra de forslag vi kom med.

7. Planlægning af DARMA møde den 2. juni 2010
7.1.

Diskussion af Johns forslag til program og videre planlægning. Vi skal finde en indlægsholder.
Det kunne være et temamøde om de store danske bevillingsgivere. Vi kiggede på forslaget til
dagsordenen og diskuterede prisen, blev enige om 500,- for medlemmer og 1.000,- for
medlemmer. Vi holder det på Nationalmuseet (vi får det til intern pris som er kr. 200,- pr.
person).

8. DARMA magasinet – se spørgsmål og lidt input nedenfor fra Conexia
8.1.

Punktet behandles på næste møde.

9. Generalforsamling 2010 inkl. medlemstal, vedtægter og kontingent
9.1.

Gennemgang af vedtægter med henblik på forslag af revision. Vi diskuterede om vedtægterne
skal ændres at formanden kun kan vælges for to år. Vi lægger det op til medlemmerne.

9.2.

Hvem er på valg og vil genopstille. JW er på formandsvalg og genopstiller. JA og LGD er på
bestyrelsesvalg. LGD genopstiller, JA vil ikke stille op, hvis han bliver valgt til EARMA, det ved han
15. marts 2010. De tre suppleanter er også på valg. AV og HCKP genopstiller. Bo Bøgeskov skal
spørges.

9.3.

Kontingentregler (hvor sent på året kan man tilmelde sig for at slippe for kontingent næste år?).
Vi bestemte os for 15. oktober og stemmer om det på generalforsamlingen.

10. Advisory board
11. Nyt kursus for erfarne administratorer
11.1. Brainstorming om kursus for ”mellemgruppen”
12. Status på EARMA

12.1. Der er bestyrelsesvalg. Jan er opstillet. Sidste frist for at stemme er i dag.
13. Regnskabsresultat for 2009
13.1. Vi har 113 betalende medlemmer og et overskud på cirka 50.000,- ultimo 2009.
14. Eventuelt og næste møde
14.1. Næste møde er fastlagt til 25. maj 2010 kl. 9-14.30.

