
 

Referat af DARMA bestyrelsesmøde 12.9.2012 

Sted: Aarhus Universitetshospital 

Deltagere: John Westensee (AU), Annedorte Vad (CBS), Karam Sidaros (Hvidovre 
Hospital), Olaf Svenningsen (SDU), Hans-Christian Køie Poulsen (KU), Lone Varn 
Johannsen (AAU) 

Afbud fra: Eva Maria Overgaard Christiansen (Region Hovedstaden) 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med et ekstra punkt: Opfølgning på Studietur 
 
2) Siden sidst og meddelelser 
 INORMS opsamling (kongres og fremadrettet) (John) 

Vi har fået overordentlig positiv feedback på konferencen, og John deltager også 
i støttegruppen for INORMS 2014 i Washington. Her er fokus på det politiske 
og det strategiske – ”de store linjer”. 
Der har netop været revision, og på trods af, at der var 20 tilmeldte fra Afrika, 
som ikke dukkede op, forventer vi, at det kommer til at løbe rundt. 

  
 Status på efterårets program (John) 
 Besøg hos Lundbeck den 28. september: Fyldt 
 Forskningskontrakters indhold og formål: 15 tilmeldt og plads til flere 

Introduktionskurset: Der kræves 15-17 deltagere for at det løber rundt. Alle 
opfordres til at reklamere for kurset. 

 
 Nordisk netværk (John) 

Nordmændene er i gang med at stifte NARMA og Finnerne arbejder også på at 
lave et netværk. Sverige er ikke i gang endnu. Et eventuelt nordisk netværk vil 
kræve at der er en national forankring i landene. 
 

 Næste formand (John) 
Der skal være formandsvalg om 2 år. John stiller ikke op som formand igen, da 
DARMA må være klar til input fra en ny formand. John er (som den første ikke-
amerikaner) blevet opfordret til at stille op som formand for SRA, og vil i tilfælde 
af valg komme til at fokusere meget på den internationale dagsorden. 

 
3) Fremtidig strategi 
 
 Overordnet diskussion: 
 Ambitionsniveau for DARMA på kort og lang sigt 

Bestyrelsen er enig om, at vi som udgangspunkt er en branche- og ikke en 
interesseorganisation.  

 
 Målgrupper 

Vi fastholder at vi har individuelt medlemskab og ikke institutionsmedlemskab. 
Olaf har lavet et forslag til et ”forskerstøttekort” på de danske universiteter, som 
er en kortlægningsøvelse. Der arbejdes videre med idéen og Olaf er tovholder på 
processen. 



 

 
 Basisfinansiering 

Vi skal arbejde på at få flere medlemmer (se nedenfor under markedsføring), så vi 
sikrer en bedre basisfinansiering.  

 
 Interne linjer: 
 Synliggørelse og markedsføring (Olaf) og status over medlemsbestand (John) 

Der er flere institutioner med kun ganske få medlemmer. For at synliggøre os 
bedre, foreslås afholdelse af flere tematiske møder, fx ”kontrakter for ikke-
jurister”, ”lobbying – hvad gør man?” og ”Strategisk kontra ikke-strategisk 
kommunikation”. Udover kompetenceudvikling skal disse arrangementer bruges 
til PR.  
I forhold til vores arbejde med markedsføring vil Conexia gerne stille op og 
hjælpe med idéudvikling. 
Vi har flere muligheder for at rekruttere flere medlemmer, fx en ambassadør på 
de institutioner, som ikke har en person i bestyrelsen, reklamere på EU-Erfa 
arrangementer og evt. bruge LinkedIn. 

  
 Ambitioner på efter- og videreuddannelsesområdet 

Der skal udvikles en række værkstedskurser med fokus på bl.a. det 
multidisciplinære, konkrete ansøgninger og konkrete processer. 
Der blev desuden foreslået et nordisk arrangement, feltture (fx til Bruxelles eller 
FI), oprettelsen af et idékatalog på hjemmesiden. 

 
 Ledernetværk 

Vi skriver rundt til lederne for at høre, om der kunne være interesse for et 
ledernetværk. 

 
 Eksterne linjer: 
 Samarbejde med andre aktører om efter- og videreuddannelse 
 Samarbejde med andre aktører: Eurocenter, DANRO, INORMS 

John skal til møde i FIVU til en smak om det mere operationelle (Rules of 
Participation, OH problematik mm). Han vil desuden undersøge, hvad andre har 
gang i og det vurderes derefter, hvor vi kan have interesse i at være med. 

  
 NIH netværk (Olaf) 

Der arbejdes på opstart af nordisk netværk i forskellige nordiske lande (jf. 
ovenfor). John og Olaf går videre. 

 
4) Årets aktiviteter 
 Status på offentliggjorte arrangementer (se ovenfor) 
 Program for resten af året 

Værktøjs ERFA: 2 dages forløb i jan/feb 2013. Fokus på både pre- og post 
award. Ansvarlige: Annedorte og Olaf 

 Strategiworkshop: Forslag om at invitere Ian Carter, marts 2013. Ansvarlig: John 
Årsmøde – tid, sted, program: Fredag den 7. juni i Århus. JW inviterer Sandra fra 
SRA, som alligevel skal til Europa for at deltage i ARMA den 10-12 juni. Mulige 
emner: 
• Oplæg om ”Crisis Management + succession planning” v/ Sandra, SRA 



 

• Open Access, Mikael Carstensen Elbæk, DTU 
• Code of Conduct 
• Kortlægning af forskningsstøttefunktionen, Jörk Langwaldt, Tampere 

University of Technology 
 Ansvarlig: AU / John 

 
Bruxellestur: 28 – 29 november. Samarbejde med Jacob Just om programmet. 
Ansvarlig: AU / John 
 
SSH tur til Bologna eller Barcelona. Ansvarlig: Annedorte og Hans-Christian 

 
Andre fokuserede møder:  
• Forslag om todages tur til København forår 2013 med besøg på FI og CBS. 

Ansvarlig: Annedorte (med Melanie, FI) 
• Gode ansøgninger / ”Worst practice”. Ansvarlig: John 
• Personale HR i forhold til udlændinge. Ansvarlige: Karam og John 
• Åbent temamøde om forskningsfinasiering og –støtte. Ansvarlige: Lone og 

Eva Marie 
• Studietur til USA: foreslås flyttet til efterår 2014, hvor der også er SRA møde 

i San Diego. Det overvejes i stedet at lave en europæisk eller nordisk tur i 
2013.  

• Studietur med fokus på SSH. Ansvarlig: Annedorte og Hans-Christian. 
 
5)  Opfølgning på studietur (nyt punkt) 

Rapporten er næsten klar men skal lige sprogligt rettes til og opdateres med de 
rigtige tal. 

 
6) Uddelegering af ansvarsområder 
 Hjemmeside: AU 
 Ture – det praktiske: AU 

Link2US: Bilateralt samarbejde med USA. Der afholdes et møde den 19. 
september, som handler om, hvordan vi kan styrke samarbejdet på det konkrete 
plan. Olaf deltager og efterspørger konkrete erfaringer. 

 Årsmøde: invitere vores nordiske kolleger: CBS (Karen) 
 Ledernetværk: John laver et udspil 
 NIH: Olaf og John 

Synliggørelse og markedsføring: Lone og Karam med Annedorte som support 
(sættes på dagsordenen til decembermødet) 

 
Dato for kommende møder: 
Torsdag den 6. december: København 
Onsdag den 13. marts, Odense 
 
Referent: Lone.  
 


