
DARMA Bestyrelsesmøde april 2021 
Referat 

 

Dato:  2021-04-08 
Tid:   Klokken 10:00-13.00 
Sted:   Online 
Deltagere:  Annedorte, Marianne, Christina, Mads, Jakob, Hanne, Signe  
Afbud: 
Referent:  Signe   

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN 

Deltagere/Afbud Annedorte: Navneopråb og velkommen  

Input til dagsordenen Annedorte: Nye punkter tilføjes  

ØKONOMI 

Status på økonomi 
Marianne gennemgår foreningens aktuelle økonomiske status 
Pga corona er budgettet ikke fulgt fuldstændigt.   

Rejsestipendier Hanne orienterer: Indkomne ansøgninger, Marianne orienterer om 
refunderinger fra de medlemmer der ikke kunne deltage i INORMS 
Som forventet ingen anmodninger om rejsestipendier i 2020 

Øvrigt Annedorte: Hvad skal reglerne være for at invitere ikke-medlemmer til 
medlemsarrangementer? 
Strategisk sigte med at invitere visse ikke-medlemmer, såsom 
samarbejdspartnere/sponsorer, gratis med til arrangementer – f.eks. 
fundraiseren.dk, som deltog ved en nyligt arrangement. Fundraiseren.dk har 
til eksempel tilbudt at afholde gratis webinarer for DARMA’s medlemmer. 
Mulighed for at registrere disse i tilmeldingen som inviterede gæster. Det blev 
aftalt, at det går igennem formand og kasserer, når der er ikke-medlemmer, 
der ønsker at deltage/ønskes inviteret. Drøftelse i forlængelse af dette at vi 
burde arbejde for at få indlemmet nogle flere relevante aktører (såsom fonde, 
onlinemagasinet fundats etc.). Annedorte nedskriver nogle overordnede 
retningslinier. 

BESTYRELSESOPGAVER 

Årsmøde 2021 Hanne og Christina orienterer: 
Program er ved at være på plads. Næste planlægningsmøde finder sted 27.4. 
Man kan henvende sig til planlægningsgruppen med forslag inden da. Selve 
årsmødet afholdes hhv. 8.6. & 10.6. 

Generalforsamling 2021 Annedorte og Marianne orienterer 
Marianne og Annedorte udsender indkaldelse til Generalforsamling senest 6 
uger før. 
Mads: Genopstiller 
Christina: Genopstiller ikke, men har masseret en ny kandidat fra RUC 
Jacob: Genopstiller 
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Annedorte er ikke på valg, og der er opbakning fra bestyrelsens side til, at 
hun bliver siddende, da nyt job som leder af ph.d.-skolen ved KU SUND 
anses som værende tilstrækkeligt relateret til RMA. Marianne og Annedorte 
vil se opdatering af Vedtægterne. Opbakning til at der er så få regler som 
muligt at administrere. 

Hjemmeside Annedorte orienterer: 
Mulighed for ændring til Wordpress undersøges pt. af Annedorte, som også 
ser på sikkerhedscertifikat i Wild Apricot  

Mail Jakob orienterer: 
Ikke megen aktivitet på mailen 

Administrative systemer Marianne orienterer:  
Ser pt. på nyt administrativt system som alternativ til nuværende system for 
så vidt angår medlemsregistrering og økonomi – ved at være klar til nyt 
system. DARMA abonnerer på Wild Apricot frem til november 2021 – giver 
mulighed for at overgå til nyt system gradvist, hvis vi beslutter det. Nyt system 
forventes at reducere det administrative arbejde vedrørende økonomien 
mærkbart. 

LinkedIn Mads orienterer: 
Intet nævneværdigt nyt. Pt. er der 300 medlemmer og der har været 
udmærket med aktivitet. Husk som medadministrator at ”recommende” for at 
få et opslag pushet ud til de øvrige medlemmer. Kan vist kun gøres af én 
person én gang ugentligt. 

Netværk  Annedorte orienterer: (SRAI, INORMS, EARMA, mm.) 
10% af medlemmerne har pt. tilmeldt sig til SRAI. Annedorte vil efter 
årsmødet evt. skrive en lille vejledning på LinkedIn til brug af SRAI’s tilbud og 
de mange mails. 

Arbejdsgruppe om 
Strategi for DARMA 

Annedorte og Signe orienterer: Status for processen 
Spørgeskema sendes ud til medlemmerne snarest muligt. Christina, Hanne, 
Annedorte og Signe mødes snarest for at drøfte, hvordan vi bedst faciliterer 
strategien på årsmødet. Annedorte opretter doodle og indkalder  
 

Øvrigt  

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER) 

IMPACT Hanne orienterer: 
Sean McCarthy deltager (gratis) i årsmødet og vil holde oplæg om Impact i 
relation til Horizon Europe.  

Personaleledelse  Annedorte orienterer: 
Intet nyt herfra – Tjekker status på gruppen med Lone, da det er lang tid 
siden der har været aktivitet 

Små 
forskningsinstitutioner 

Mads og Signe orienterer:  
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Sean McCarthy arrangementet særdeles vellykket med positiv feedback og 
stor interesse i at deltage. Mads skrev om det på LinkedIn og til bestyrelsen. 
Ikke noget nyt på programmet pt.  

Data & Automation Jakob orienterer: 
Lille gruppe med interesse i ledelsesinformation har afholdt to møder med 
primært fokus på data om de private fonde. Dialoger på tværs af Danmarks 
Statistik, nogle af fondene og Fondenes videnscenter. Overvejer pt. mere 
bredt involverende medlemsrettet arrangement. Overvejer også en lille 
sammenfatning på LinkedIn om gruppens aktiviteter og opfordring til input til 
bredere medlemskreds. Jakob sørger for, at der skrives noget, der kan 
lægges på hjemmesiden 

Private fonde Jakob orienterer: 
Stort nyligt og meget velbesøgt og vellykket møde med deltagelse fra LEO 
Fondet og Realdania. Sidstnævnte bestemt ikke afvisende over for 
forskningsansøgninger. Nyt arrangement med Trygfonden d. 22.4. I 
forlængelse af dette arrangement er Stine Skipper i dialog om at afholde et 
arrangement med Grant Manager   

Øvrigt EARMA’s uddannelse inden for RMA. Laila Østergren fra CBS vil gerne lave 
et netværk for folk, der har taget den uddannelse. Men der er ikke nogen der 
har tilmeldt sig. 

TOPICAL NETWORKS 

Forskningsindikatorer Marianne orienterer:  

US Grants Annedorte orienterer: Igangsættes tidligst primo 2021 
Intet nyt 

Øvrigt  

AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR 

Bruxelles webinar Christina orienterer: 
Tur til Bruxelles forventes at ligge i november eller december 

Introduktion til 
professionen (online) 

Annedorte orienterer: 
Skydes til næste år 

Introduktionskursus  
10.-12. november 2021 

Jakob orienterer: 
Forventes afholdt fysisk. Pt fuldt booket med 20 deltagere og en enkelt på 
venteliste 

Workshop for fonde og 
universiteter 

Annedorte og Signe orienterer: 
Intet nyt herom. Afholdes typisk om efteråret – dette sigter vi på igen. Vi får fat 
på ministeriet igen efter årsmødet.  

Strategiworkshop Jakob orienterer: 
SIG Data & Automation møder om moderne teknologi og udvikling inden for 
faget. Ingen mødeaktiviteter siden sidst. 

Master classes Mads orienterer: 
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Der er stadig midler til rådighed, men ingen bud på nye arrangementer. 

Westensee Workshops Hanne orienterer: 
Intet nyt.  

Øvrige Diskussion: Nogle organisationer må ikke bruge Zoom, skal vi gøre mere for 
at imødekomme, at oplægsholdere bruger andre platforme? 
Vi holder fast i at lade oplægsholderen bestemme. Andre organisationer 
bruger ikke Teams – det vil være svært at lave retningslinjer for dette som 
dækker alles behov/retningslinjer.  

AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR 

Ideer   Tages efter juni, når ny bestyrelse er nedsat. 

IDEER TIL AKTIVITETER DER KAN AFHOLDES 

Donationsworkshop Jakob 
Intet nyt 

Diversitetsworkshop Mads. Jakob Feldtfos' workshop om diversitet i forskningen 
Intet nyt 

Studieture til udlandet Signe orienterer:  
Holland? Medlemsinvolvering? 
Intet nyt 

Værktøjsworkshop Intet nyt 

EARMA 2024 Hanne orienterer: Forslag fra medlemmer om EARMA 2024 i Odense 
Intet nyt 

IT 

Administrative systemer Marianne orienterer: 
Marianne orienterede i starten af dagens program  

UDESTÅENDER OG EVT 

Nyt fra vores 
organisationer 

 

  

 


