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1. Siden sidst 

- NIH konference i november gik rigtigt godt, og vi har fået forespørgsel om at stå for det næste 
lignende NIH-arrangement i Europa. Vi bliver tovholder på den skandinaviske NIH-gruppe 

- DARMA- introduktionskursus med 15 deltagere gik rigtigt godt. Vi vil fremover holde det hvert andet 
år 

- DARMA-turen til Bruxelles gik rigtigt godt, og vi fik fantastisk gode tilbagemeldinger fra deltagerne, vi 
vil holde noget lignende igen om et års tid 

2. DARMA magasin 

- Vi vil gerne sende det bredere ud, så kom gerne med input til mulige interessenter 
- Opstramning af produktionsprocessen (levering og korrekturlæsning) 
- Se på reklameindtægter 
- Temaet næste gang skal være mere bredt. Ideer: Inorms, digitaliseringen af forskningsrådssystemet, 

efter- og videreuddannelse (DARMA og EARMA), Good practise, professionalisering af ansøgninger, 
brug af forskningsstøtteenhederne, beskrivelse af en forskningsstøtteenhed inden for SSH (evt. CBS), 
beskrivelse af Århus' FP8-gruppe, input fra de forskningsadministratorer der sidder alene (AAU) 

- Næste magasin skal på gaden marts 2011 

3. INORMS 

- John holder møde med Research-Research om kommunikationen på Inorms 2012 
- Vi vil holde noget i Planetariet som oprindeligt planlagt, men i mindre skala, da vi forventer flere 

deltagere end Planetariet kan rumme. Mandag aften rådhuset, tirsdag aften Wallmans i 
Cirkusbygningen 

- Sponsorering af gebyr for deltagere fra den tredje verden fra ACU og måske Danida undersøges 

4. Hjemmesidestatus 

- Der er få tekniske opdateringer på vej 

5. DARMA som høringspart 

- Europa-Parlamentet (Britta Thomsen har bedt om input, vi skal også have fat i Jens Rhode) 
- Europa-Kommissionen (Policy Officer Alan Cross vil gerne have input) 
- Forsknings- og Innovationsstyrelsen (dialog med Kim Brinckman, Anders Kjær og Lise Lotte Toft om 

FP8) 
- Center for Administration og Digitalisering (Niels Høgsted) 
- Center for Globalisering (Kim Brinckman, Anders Kjær og Lise Lotte Toft) 
- Den Danske Repræsentation i EU (John E. Mogensen) 

6. Fremtidige arrangementer 



- USA tur. Formentlig i begyndelsen af april. Bred faglig vinkel med fokus på forskningsstøtte. Skulle 
være koblet med en konference, men den ligger i New Orleans, så det bliver ikke en del af det 
officielle program. Programmet planlægges dog, så det kan kombineres individuelt. Vi overvejer at 
besøge Harvard, MIT, Harvard medical, Mass general, Johns Hopkins 

- Årsmøde den 31. maj 2011 på AROS. Emner: Inorms, benchmarking, udenlandske bevillingsgivere, 
hands-on, værktøjer, ændring af vedtægterne, antallet af medlemmer i bestyrelsen, 
formandskabets længde, valgrunder (Else Thordal Mejer, AU). Forslag fra sidste bestyrelsesmøde: 
Universiteternes historiske udvikling (Mats Benner), udviklingen i TAP'ernes rolle/blended identities 
(f.eks. Celia Whitchurch),  

- Kurser i 2011, vi skal have mere specifikke kurser og målrettede endagskurser (gerne i 
september/oktober), værktøjskursus i november (Annedorte/Ove), fokus på forskningsledelse, 
strategikurser for ledere – synliggørelse af hvad forskningslederne laver, få en "stjerne" på 
programmet, Sean McCarthy kursus, vi har aftalt at skifte mellem introkurset og værktøjskurset, så 
hvert afholdes hvert andet år 

- Andre arrangementer kunne være international benchmarking og ranking (Hazel) 

7. Produktion af DARMA info-folder 

- John sender det korrigerede oplæg til teksten til os for kommentarer 

8. Andet 

- Vi skal arbejde på at skabe vores egen identitet, både som organisation og internt i egne 
institutioner 

- Feriepengeberegning ikke længere automatisk fra Økonomistyrelsen, men skal gøres manuelt i hver 
institution. Det er blevet foreslået, at DARMA går ind i det som en principiel sag. Vi samler svarene 
fra DARMA's medlemmer og giver det til økonomicheferne, som derefter kan følge op på det 

- Vi har fået flere henvendelser fra Norge og Sverige, som ønsker at være med og se hvordan vi kører 
DARMA, de kan være medlemmer, men vi udvider ikke fokus til norden lige nu 

9. Husk til næste bestyrelsesmøde (7. februar 2011) 

- Værktøjskursus 

 


