DARMA bestyrelsesmøde den 13. marts 2012
Tilstede: John Westensee, Olaf Svenningsen, Lone Grøndahl Dalgaard,
Annedorte Vad, Hans-Christian Køie, Christina Holbøll (referent)
Afbud: Eva Maria Christiansen
1. Sidste nyt
• NUAS. Der er storseminar den 12.-14. august i Stockholm. Temaet er
kommunikation, og programmet er ved at være på plads.
• John har haft kontakt til et firma, der arbejder sammen med Elsevier. De
er interesseret i at etablere et internatinalt netværk af
forskningsadmnistratorer, som de kan bruge som fokusgruppe mv. i
forbindelse med udviking af værktøjer mv.
• INORMS. Frist for early-bird er skubbet til 1.april, og det ser pænt ud
med tilmeldinger. John har kontakt med talerne. Der kommer fin
repræsentation fra EU. På dagen inden konferencen er der fire
workshops, som man tilmelder sig særskilt.
•
2. Generalforsamling
Generalforsamling ligger på INORMS' sidste dag kl. 16.00 - 17.00.
John redegjorde for en ide om at omdanne DARMA til en nordisk forening.
Bestyrelsen var meget positiv over for dette forslag, og det blev besluttet at
fremlægge det på generalforsamlingen mhp. at generalforsamlingen giver sin
principielle tilslutning til at arebjde videre med dette.
Annedorte og Olaf skriver et oplæg til generalforsamling; Christina omskriver
udkast til strategi i dette lys.
3. Vedtægtsændring
Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændring, som er en konsekvens af
ændring sidste år mht. genvalg udover 2 perioder samt afskaffelse af
suppleanter i bestyrelsen. Hertil kommer at Advisory Board foreslås at være en
mulighed, ikke en forpligtigelse.
4. Strategi
Se under pkt. 2.
5. Nye bestyrelsesmedlemmer
Der er to ledige pladser i bestyrelsen, idet Lone og Christina ikke genopstiller.

6. Kommende DARMA arrangementer
• Introduktion til forskerstøtte arrangeres af Jan Andersen og Ove
Andersen i efteråret. Der er endnu ikke fastlagt sted, tid ca. november.
• Værktøjskursus, en dag til pre og en dag til post. Annedorte er tovholder,
evt. sammen med et af de nye bestyrelsesmedlemmer.
• Jura for ikke-jurister. Christina kontakter Stine Skipper mhp. dato og
planlægning, gerne efterår 2013.
• Studietur til Californien efterår 2013 i forbindelse med SRA, New
Orleans. John og Annedorte er tovholder.
• Studietur til Bruxelles, efterår 2012, Annedorte er tovholder i
samarbejde med Jakob Just.
• Strategiworkshop i forår 2013 med nordisk deltagelse. John er
tovholder.
• Studietur til København, januar 2013. Annedorte er tovholder.
7. Evt.
Intet at bemærke.

