
DARMA Bestyrelsesmøde maj 2021 
Referat 
 
Dato:  2021-05-07 
Tid:   Klokken 11:00-14.00 
Sted:   Online 
Deltagere:  Annedorte, Marianne, Christina, Hanne, Jakob, Mads, Signe  
Afbud: 
Referent:  Mads   

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN 

Deltagere/Afbud Annedorte: Navneopråb og velkommen – Vi er fuldtallige 

Input til dagsordenen Annedorte: Nye punkter tilføjes – Ingen nye punkter 

Kommende 
bestyrelsesmøder 

Følgende er planlagt:  
2021-06 aftales med den nye bestyrelse efter årsmødet 

ØKONOMI 

Status på økonomi 

Marianne gennemgår foreningens aktuelle økonomiske status –  
 
Vi har ca 1.000.000 kr på kontoen – det er alt for meget, og vi skal snart 
forholde os til problemet. 
 
Idéer: Ekstra introkursus? Sommerfest? Lempede retningslinjer for 
rejsestipendier, samt mere promovering af muligheden for at søge dem?  
 
 

Rejsestipendier Hanne orienterer: Indkomne ansøgninger, Marianne orienterer om 
refunderinger fra de medlemmer der ikke kunne deltage i INORMS 
 
Vi ændrer praksis omkring rejsestipendier: Fremover kan man få dækket op til 
halvdelen (maks 2.500) af udgifterne til konferencedeltagelse ved online 
konferencer Hanne skriver det ud til medlemmerne. 

Øvrigt  

BESTYRELSESOPGAVER 

Årsmøde 2021-06  
8. og 10. juni 

Hanne og Christina orienterer: 
 
 

Generalforsamling  
2021-06-10 

Annedorte og Marianne orienterer:  
 
Bestyrelsen indstiller til at alle betalende medlemmer (2020/2021) bliver 
tilbudt halvt kontingent på næste betaling,  
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Stemmeafgivelse i ”wild apricot”.  
 
Gave til oplægsholdere: Beløbsgrænse ”inden for rimelighedens grænser” = 
ca 500 kr.  
 
 

Hjemmeside Annedorte orienterer: Vi kan ikke uden videre få databasen med over i det 
nye system (gamle blogindlæg/jobopslag). Det accepterer vi.  

Administrative systemer Marianne orienterer: Marianne forventer en besparelse ved overgangen til 
ForeningLet, da systemet giver mulighed for at vi selv laver bogføring.  
 
 
 

Mail Jakob orienterer: no news 

LinkedIn Mads orienterer: no news 

Netværk  Annedorte orienterer: (SRAI, INORMS, EARMA, mm.) – ca 30% af vores 
medlemmer har meldt sig ind i SRAI. Det anser vi for en succes.  

Arbejdsgruppe om 
Strategi for DARMA 

Annedorte og Signe orienterer: Status for processen.  
 
Jan Andersen vil facilitere et rum til debat på årsmødet, med debat af den 
data vi har indsamlet på det tidspunkt.  

Øvrigt  

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER) 

IMPACT Hanne orienterer: 

Personaleledelse  Annedorte orienterer: - Annedorte træder ind i gruppen igen.  

Små 
forskningsinstitutioner 

Mads og Signe orienterer:  
Intet væsentligt nye. Næste arrangement kommer nok til at handle om 
sundhedsforskning, men der er ingen konkret dato fastlagt.  

Ledelsesinformation Jakob orienterer: intet væsentligt nyt.  

Private fonde Jakob orienterer: Intet nyt.  

Øvrigt  

TOPICAL NETWORKS 

Forskningsindikatorer Marianne orienterer:  Planlagt webinar 14. juni. Marianne annoncerer snart.  

US Grants Annedorte orienterer: Igangsættes tidligst primo 2021 

Øvrigt  
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AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR 

Bruxelles webinar Christina orienterer: 

Introduktionskursus  
10.-12. november 2021 

Jakob orienterer: intet ny 

Workshop for fonde og 
universiteter 

Annedorte og Signe orienterer: intet nye 

Strategiworkshop Jakob orienterer: Punktet udgår fremover.  

Master classes Mads orienterer:  Mads er ved at arrangere et ”gender”-arrangement med 
”Head of gender equality team”, Eva Sopia Meyers, på SDU. Ingen dato 
planlagt.  

Westensee Workshops Hanne orienterer: 

Øvrige  

AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR 

Ideer    

IDEER TIL AKTIVITETER DER KAN AFHOLDES 

Dontationsworkshop Jakob – kommer snart. Jakob overvejer at holde den online uanset om vi må 
mødes fysisk, for at sikre bredere outreach 

Diversitetsworkshop Mads. Jakob Feldtfos' workshop om diversitet i forskningen – vi genbesøger 
den efter årsmødet.  

Studieture til udlandet Signe  
 

Værktøjsworkshop  

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

Introduktion til 
professionen (online) 

Annedorte vil gerne slippe den – Mads vil gerne være en del af det (hvis han 
bliver genvalgt). Vi genbesøger arrangementet efter generalforsamlingen.  

 UDESTÅENDER OG EVT 

Nyt fra vores 
organisationer 

 

  

 


