Referat af bestyrelsesmøde den 8. september 2010, Århus
John, Lone, Ove, Hans-Christian, Eva Maria, Christina, Annedorte
1. Opsamling
a) John fortalte, at der nu er 140 medlemmer. Hertil kommer flere som endnu ikke
har fornyet medlemskab for 2010.
Ove sagde, at foreningen nu er moden til også at optage forskere som
medlemmer. John sagde, at der er kommet flere medlemmer fra fonde mv.
I forlængelse heraf drøftede bestyrelsen muligheder for at promovere DARMA
over for potentielle medlemmer.
b) Årsmøde/GF den 2. juni. Der er kommet fin feedback fra både oplægsholdere og
deltagere. Det var brugbare oplæg og flot fremmøde
c) Introduktionskursus, november 2010. Det er berammet til 20 deltagere (sidste år
deltog 28). Ove og Jan er ved at færdiggøre programmet. Ove sørger for
præliminært program og tilmelding hurtigst muligt.
d) Studietur til Bruxelles, den 26.-27. oktober. Annedorte fortalte om turen som er en
status på 7RP + forberedelse til 8RP. Det blev besluttet, at det vil være
hensigtsmæssigt med max 20 deltagere.
e) Studietur til USA, marts 2011. Den planlægges i tilknytning til SRA-konference i
New Orleans, enten ugen før eller efter, med besøg på forskningsstøttekontorer
ved Harvard, John Hopkins, MIT, m.fl. På flere punkter er de længere fremme, og
det kan være en måde at få indblik i, hvor Europa/Danmark bevæger sig hen
inden for forskningsfinansiering.
f) Hjemmeside. Conexia er ved at færdiggøre migrering fra nuværende side til den
nye side. Der er både en åben del for alle og et intranet for medlemmer. John
giver besked til bestyrelsen, når den er åben, så bestyrelsen kan testkøre den.
2. DARMA som høringspart
John sagde, at baggrunden for dette punkt var en konkret sag hen over sommeren
omkring møde i ”banjogruppe”.
Der var enighed i bestyrelsen om, at DARMA fortsat skal deltage som
sparringspartner, når det drejer sig om tekniske spørgsmål, men ikke faglige og
politiske spørgsmål. Grænsen er dog hårfin. Hvis DARMA gerne vil inviteres
med, er vi nødt til at deltage med bevidsthed om, at det ind i mellem vil føre til at
der ”falder brænde” ned fra medlemmer.
Eva Maria skriver et kort oplæg til ”guidelines” til næste bestyrelsesmøde.
3. NIH-møde den 1.-3. november 2010
John orienterede om baggrund, program og PR. Den 1.-3. dag er med fokus på
joint programming inden for resistens, hvorefter der er to dages møde for
administratorer den 4.-5. november.
4. Årsmøde/GF 2011
John foreslog tirsdag den 31. maj. Der var følgende forslag til temaer:
universiteternes historiske udvikling (Mats Benner), udviklingen i TAPernes

rolle/blended identities (fx Celia Whitchurch), den tyske forberedelse til FP8 (Eva
Marias forslag, Helmholts Association), bench marking øvelse (Commonwealth).
Eva Maria og Christina rundsender tekster mhp. at bestyrelsen kan vurdere
temaer.
Under GF skal følgende behandles: DARMA som høringspart, vedtægtsændring.
Det holdes i Århus, John undersøger muligheder.
John laver udkast til dagsorden.
EARMA holder årsmøde den 22.-24. juni i Portugal.
5. iNORMS 2012, 14.-16. maj 2012
a) ”lir”: der var kommentarer til nøglesnor og taske. John/Conexia går videre
med dette.
b) Program: Søndag den 13. maj inddrages som pre-conference med
ekstrabetaling for workshops. Key note denne aften bliver Robert Alman
(marsbil). Der bliver tre søjler: man, machine, means. Der arbejdes videre
med at muligheden for at 3 x 300 deltager kan gå i Planetariet.
c) Der arbejdes også med form, så der skabes muligheder for, at deltagerne
kan mødes i mindre grupper om selvvalgte temaer – speeddating,
frokostmøder, sms-kontakt.
d) Stipendier til deltagere fra Syd: Christina sender oplysninger vedr. Danida
Fellowship Centre og Developing Universities til John. Desuden betalte
ACU i 2010 et antal stipendier, og ville evt. være interesseret i at støtte
igen.
e) Arrangementsgruppen består foreløbig af John, Lone, Christina og
Annedorte. Der afholdes separat møde i denne gruppe.
6. DARMA magasin og informationsfolder
Henrik og Espen fra Conexia deltog under dette punkt.
Magasinet er anlagt som et 20-24 siders magasin, delvist annoncefinansieret. Der
er behov for flere gode kontakter til potentielle annoncører.
Indholdsfortegnelse blev gennemgået og skriveopgaverne fordelt. Magasinet skal
udkomme med et oplag på 3000 ex. 2 gange årligt, dvs. ultimo oktober 2010, to
gange i 2011, og i 2012 op til iNORMS-konference.
Alle indlæg sendes til Lone senest den 24. september.
Om DARMA 4500 anslag,
7. Ledernetværk inden for DARMA
I forlængelse af strategiworkshop i maj 2010 drøftede bestyrelsen muligheder for
at gå videre med andre aktiviteter – M’et i DARMA.

Det kunne være temamøder, f.eks. om organisering af forskningsstøtte.
En anden mulighed er at gentage strategi-workshoppen i foråret 2011, herunder
åbne for deltagere fra Norge og Sverige.
Bestyrelsen besluttede ikke at gå videre med et mentorprogram inden for
DARMA.
8. Kommende bestyrelsesmøder
Der blev fastlagt følgende møder: tirsdag den 7. december i Ålborg, mandag den
7. februar i København og onsdag den 27. april i København.
9. Fondsdatabase
Lone spurgte til muligheden for at købe licens til databasen. John svarede, at der
endnu ikke er åbnet for denne mulighed, men at det er muligt, det sker på sigt.
Basen har været åben siden april og opdateres to gange årligt.
10.

