
 

 

 

 

 

Referat af DARMA-bestyrelsesmøde 14.12.2011 

 
Tilstede: John, Christina, Eva, Olaf, Hans-Christian 
 
1. Siden sidst 
JW har været i Finland og talt om DARMA, da finnerne ønsker at oprette en 
lignende gruppe. De har allerede en national ERFA-gruppe. Der var ingen der meldte 
sig som ankerperson. 
 
John deltog i SRA, det var et godt møde. 
 
Olaf har været i Sverige (Linköping) 
De har et ERFA-netværk (EU-FU) som Olaf holdt oplæg for, det gik rigtigt godt. Der 
er modstridende ønsker vedrørende oprettelsen af et DARMA-lignende netværk, men 
der er interesse for at høre mere, og der arbejdes på det. 
 
Strategiworkshop blev afholdt i oktober og der god feedback på det. Miles Davis gav 
mange rosende ord i evalueringen. Der var god sammenhæng mellem talerne. Vi 
overvejer om det skal køres i nordisk regi næste gang. 
 
NUAS har et stort arrangement i august 2012, som er værd at kigge på. 
 
Studieturen til USA var en stor succes, med høj kvalitet af indholdet. Vi fik et brev 
fra den amerikanske ambassade, som skrev et brev hvor der stod at DARMA er en 
dansk samarbejdspartner, der skal tages seriøs. Det åbnede døre (blandt andet til 
Harvard). Det er oplagt at fastholde forbindelsen til de instutioner vi fik kontakt med 
blandt andet ved besøg/genbesøg og udveksling af medarbejdere. Der var 15 
deltagere. Konceptet holder, og vi overvejer at planlægge en ny studietur - måske til 
en anden destination i USA eller Europa. 
 
Studieturen til København gik godt, der var stor interesse for arrangementet med 51 
tilmeldinger til de 22 pladser. Vi strakte pladserne og havde 30 deltagere begge dage. 
Vi har fået meget positiv feedback, samt forslag til at holde arrangementet igen, og 
PURE-oplægget på næste DARMA-møde. 
 
  
2. Kort INORMS status 
100 har meldt sig som talere, og 20 med posters - ingen fra Danmark 
Vi har et spor for EU emner - Robert-Jan Smits (Deputy Director DG Research) skal 
inviteres. John er i kontakt med Jakob Just angående dette. 
Vi er ved at få udviklet en App, hvor folk kan lægge deres profil ind, se program 
mm. Udstillerne kan betale for at promovere sig via denne App. 
 
  



 

3. Nordisk NIH-netværk 
Olaf var i Lund i september. Ca. 25 deltagere. Forslag om Nordic-NIH website under 
DARMA website. Vi arrangerer et fællesnordisk møde for videre diskussion af dette. 
 
  
4. Kommunikation 
DARMA magasin (produktionsplan og format) 
Vi overvejer at overgå til en elektronisk udgave i stedet for den trykte. Det vil spare 
os for omkostninger til tryk og forsendelse. 
Til næste nummer, vil vi invitere udenlandske skribenter - 5 artikler, samt et par 
artikler omkring iNorms. Deadline er 10. januar 2012. Annedorte spørger Jan om vi 
kan levere noget om Studieturen til USA. 
 
  
5. Kommende arrangementer 
Værktøjskursus 2-dages med pre-award og post-award (serviceniveau) 
Jura/kontrakter (for ikke jurister) - Christina kontakte Stine Skipper 
Studietur til Bruxelles 
iNorms 
Etikkursus 
Introduktionskursus 
 
  
6. Strategi 
Det er vi endnu ikke kommet rigtigt i gang med. John og Christina kommer med et 
oplæg på næste møde. Vi vil gerne fremlægge det på årsmødet. 
 
  
7. Eventuelt 
DARMA-referater skal lægges på nettet. Det sørger John for. 
 
 
Ideer 
KU: Lav selv strategien, og præsenter den for ledelsen 
 
 


