Møde i DARMA bestyrelsen
Århus d. 24/8 2011
Tilstede:
John Westensee, AU, (formand)
Hans-Christian Køie Poulsen, KU
Christina Holbøll, KU
Annedorte Vad, CBS
Olaf Svenningsen, SDU
Eva Maria Christiansen, Region Hovedstaden (Referent)
Afbud fra:
Lone Grøndahl Dalgaard, AAU, (barsel)
Ad. 1 – Arbejdsgrupper:
Der blev nedsat tre arbejdsgrupper, med fokus på
a) Kommunikation (herunder hjemmeside)
b) Arrangementer, kurser, rejser, workshops, etc
c) Strategi
Vedr. a):
Det blev vedtaget at hjemmesiden skal opdateres mere løbende, og at man
herunder kan overveje brug af diskussions-strenge fremadrettet, for at sikre sig
medlemmernes løbende engagement, interesse og tilbagemelding til bestyrelsen og andre
medlemmer. Ansvarlig for hjemmesiden bliver Hans Christian, mens Christina påbegynder
arbejde til nyhedsbrev, hvorefter det overgår til Hans Christian.
For at sikre at Darma når så bredt ud som muligt, også til potentielle medlemmer, skal der
udarbejdes en adresseliste, hvor info skal laves af alle. John udarbejder en excel-fil, som
skal indeholde: navn, titel, adresse, funktion og organisation, og udsender herefter.

Vedr. b):
Den overordnede ansvarlige for arrangementer er fremover Annedorte,
med input fra de øvrige bestyrelses-medlemmer, samt pba forslag fra Darmas medlemmer.
Aktuelt arbejdes der videre med kurser vedr. budget – Hans Christian – og et forslag om
jura for ikke-jurister (forslag fremsat af Stine Skipper, DTU) Der arbejdes også med
udarbejdelse af en værktøjskasse på hjemmesiden, herunder med links, samt med en
workshop, der skal beskæftige sig med forskellige aspekter vedr. hhv. pre- og post
ansøgninger.

Endvidere blev der drøftet arbejde med ”Den gode ansøgning – en intro hertil” – alle -, etik
– Olaf – samt forskellige studie-besøg, aktuelt USA til efteråret – John – men også besøg
hos FI, samt evt. gentagelse af tur til Bruxelles. Benchmarking til de andre udbydere
(Annedorte)
For at danne et overblik over forskellige kursus-aktiviteter, vil Christina udarbejde udkast til
kalender.

Ad. c)
Darma er efter nogen tid, ved at finde sin endelige form, og under
bestyrelsesmødet fandt der en diskussion sted, der konkluderede at Darma er en brancheforening, snarere end en interesse-organisation. Herved undgår vi også nemmere at sætte
medlemmer i en interesse-konflikt ift. deres respektive organisation. Til det formål skal der
udarbejdes en strategi, der reflekterer denne identitet. John og Christina påbegynder
arbejdet hermed.
Det blev endvidere drøftet, hvordan vi fremadrettet kan finansiere arbejdet med Darma,
evt. gennem en deltids-ansat medarbejder, for at sikre et vist niveau i arbejdet med
organisationen, der hidtil udelukkende har baseret sig på frivillige kræfter. Til det formål
blev det vedtaget, at der skulle optages kontakt til FI for at forhøre sig om muligheden for
at søge netværksmidler, i stil med eksempelvis Tech Trans-netværket i Danmark. Eva Maria
arbejder videre hermed.
Ad. 2:
For at sikre en så bred belægning som muligt, vil den kommende strategiworkshop blive åbnet op for eventuel deltagelse af vore skandinaviske kolleger.

Ad. 3:
Fsva Darma-magasinet, er det forsat Lone som er ansvarlig herfor. Emne for
de to næste numre er fastlagt nemlig det kommende Inorms-arrangement i København maj
2012.
Ad. 4:
Se punkt 1c. Når strategien foreligger, skal den fremgå af den kommende
runde folder, som konceptmæssigt er næsten færdig.
Ad. 5:

Se punkt 1a.

Ad. 6:

Se punkt 1c.

Ad. 7:
Vedtægtsændringer – Christina foretager konsekvensrettelser efter
Generalforsamlingens vedtagelse af vedtægtsændring. De fremlægges på næste
generalforsamling, evt. sendes de til OK hos Karam.
Ad. 8:
John ønsker at træde tilbage som formand, når hans nuværende valgperiode
udløber til … se noter fra Annedorte. Muligheden for at arbejde med en
formand/næstformand-model blev drøftet, for at sikre en aflastning af John og en
nedbringelse af hans arbejdsbyrde ift. Darma.
Ad. 9:

Det tidligere drøftede NIH-netværk starter snart op, ikke mindst i forlængelse
af den kommende USA-tur. Tovholder er Olaf.
John drøfter muligheden af FI-tilstedeværelse på diskussions-strengene med
Grete Kladakis, FI. FI har, som medlem af Darma, nemlig mulighed for at
deltage i diskussioner her.

Ad.10:

Kommende møder:
14/12 i København – Cobis
7/3 I København, KUA

