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Pkt.1. Siden sidst 

a) Der er initiativer til at etablere søsterorganisationer i Norge, Sverige og Finland. John mødes i løbet 
af de næste måneder med flere af de nordiske kolleger. Det giver mulgihed for flere 
fællesarrangementer, fx strategiworkshop. 
 

b) Ansøgningsrunden til forskningsrådene (1. marts) har været noget kaotisk, og John har været dialog 
med embedsværket omkring dette, herunder at kravene til detaljerede budgetter bør gentænkes. 
 

c) Eva Maria og John har været med i en arbejdsgruppe, der har set på at harmonisere overhead til 
universiteter og hospitaler. Der lydhørhed over for dette, som ville koste 50-100 mio. kr. I 
forlængelse heraf drøftes, hvordan en dialog med de private fonde om overhead kan søsættes. 
 

Pkt. 2 Årsmøde og generalforsamling 

Der er p.t. 56 tilmeldte, så der går en reminder ud til medlemmerne snarest. 

Kontingent fastholdes på 750 kr. årligt. Der indføres ikke institutionsmedlemskab, men en kollega kan 
”låne” et medlemskab og kan deltage i generalforsamling med fuldmagt. 

Bestyrelsen fremlægger to forslag til vedtægtsændringer: a) mulighed for genvalg udover 2 perioder og b) 
ændring af bestyrelsens sammensætning til 7 medlemmer (inkl. formand) og ingen suppleanter.  Ved 
forfald kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalsamling. Christina skriver forslag og fremlægger 
på generalforsamling. 

Samtidig vil bestyrelsen konstituere sig i tre sektioner: kurser & rejser, kommunikation (hjemmeside, 
magasin, nyhedsbreve) og strategi & udvikling (netværk med andre organisationer, certificering, 
konsolidering af DARMA, DARMAs rolle, fx som høringspart). John fremlægger som en del af formandens 
beretning og arbejdsprogram for det kommende år. 

Indkaldelse udsendes senest den 13. maj, inkl. regnskab og forslag til vedtægtsændring. 

Pkt. 3 

a) Tur til Bruxelles den 15-16. juni i samarbejde med DANRO. 
b) Strategiworkshop afholdes den 6.-7. oktober i Aarhus. 



c) Tur til USA 30. oktober – 4. november. Der er omkring 15 interesserede. John færdiggør 
programmet sammen med sine kontakter i USA. Annedorte kommer med forslag til institutioner 
inden for samfundsvidenskab. 

d) Kursus i jura for ikke-jurister. Der er mulighed for at afholde det i et samarbejde mellem Aarhus 
Universitet og Københavns Universitets folk inden for kontrakter, IPR mv.  Som udgangspunkt 
holdes det i november. 

e) Kursus i pre- og post-award.  Der nedsættes en arbejdsgruppe på generalforsamlingen, evt. med en 
af bestyrelsen som tovholder. Som udgangspunkt holdes det primo 2012. 

Pkt. 4 INORMS, 13.-16. maj 2012 

Budgettet giver break-even ved 500 deltagere; baseret på konferencegebyr på 5000 kr. + pre-conference. 

Der vil være behov for at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan kvalitetssikre oplæg, briefe keynote-
speakers, arrangere takkegaver samt reception/middag for oplægsholdere. Der vil også være behov for en 
tidsplan/drejebog for det kommende år. 

Den efterfølgende konference afholdes i april/maj 2014 i Washington i et samarbejde mellem de to 
amerikanske og den canadiske organisation. 

Pkt. 5 DARMA Magazine 

Det udkommer 2 gange årligt og koster ca. 65.000 per nummer. En fortsat finansiering vil afhænge af et 
driftstilskud til DARMA, herunder til bladet. Det hænger sammen med branding af professionen. 

Pkt. 6 Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i Aarhus i slutningen af august; i tilknytning hertil afholdes møde i 
INORMS-arbejdsgruppe. 

 


