DARMA Bestyrelsesmøde september 2021
Referat
Dato:

2021-09-30

Tid:

Klokken 10:00-12.00

Sted:

Online

Deltagere:

Annedorte, Camilla, Hanne, Jakob, Mads, Signe

Afbud:

Marianne

Referent:

Hanne

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN
Deltagere/Afbud

Annedorte: Navneopråb og velkommen

Input til dagsordenen

Annedorte: Nye punkter tilføjes. Ingen nye punkter

Kommende
bestyrelsesmøder

Følgende er planlagt:
2021-11-29 Absalon (Camilla referent)
2022-01-10 online (Jakob referent)
2022-03-07 VIA (Mads referent)
ØKONOMI

Status på økonomi
Rejsestipendier

Marianne gennemgår foreningens aktuelle økonomiske status
Udgik da Marianne var fraværende
Hanne orienterer: Indkomne ansøgninger og opdatering af retningslinjer
Intet nyt – Hanne kontakter Marianne om et nyt ansøgningsskema til
rejsestipendier. Håbet er, at der fremadrettet kun er et (1) ansøgningsskema
og at det bliver muligt at vælge mellem tre muligheder – Europæiske
konferencer herunder Danmark, Oversøiske konferencer og
onlinekonferencer.

Øvrigt

Skal DARMA abonnere på Science Report (Hanne)
Hanne kontakter SDU's bibliotek for at høre om de allerede har et
abonnement. Bestyrelsen mener at fleste af medlemmernes
arbejdsstedsbiblioteker allerede har et abonnement, og abonnementet er dyrt
og ligger uden for DARMA's scope at finansiere

BESTYRELSESOPGAVER
Årsmøde 2022

Camilla og Hanne orienterer:
Der er kommet 4 tilmeldinger til planlægningsgruppen af årsmødet.
Tilmeldingerne peger på mere postaward. Hanne og Camilla taler sammen i
uge 40 for at planlægge indkaldelse til et online møde.

Generalforsamling
2022

Annedorte og Marianne orienterer:

Hjemmeside

Annedorte orienterer:

Intet nyt.

Annedorte havde forsøgt at få fuld adgang til det nye system, men uden held.
Annedorte får adgang af Marianne til at kunne arbejde med ForeningLet
Administrative systemer

Marianne orienterer:
Mads forklarede, at der skal laves tilmeldingsmoduler i ForeningLet – Mads
kontakter Marianne.

Mail

Jakob orienterer: Intet nyt

LinkedIn

Mads orienterer: Intet nyt

Netværk

Annedorte og Marianne orienterer: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.)
INORMS har netop skiftet formandskab, så det er japanerne der leder det
nuSRAI afholdes i oktober men det er det ikke muligt at deltage for
europæere pga. grænsekontrol (USA).
EARMA har udsat deadline for abstracts. Karen Slej har notificeret DARMA's
medlemmer via LinkedIn og Annedorte har pushet det til medlemmerne.

Strategi for DARMA

Annedorte og Signe orienterer:
Annedorte fortalte at Strategien sendes ud til høring blandt medlemmer, når
vi har hørt fra/eller orienteret ARMS.

Opdatering af vedtægter

Marianne og Annedorte orienterer:
Ikke igangsat endnu (afventer strategien)

Udarbejde politik og
procedurebeskrivelser

Annedorte og Marianne orienterer:
Ikke igangsat endnu (afventer strategi og vedtægtsændringer)

Kommissorium for SIG

Jakob og Camilla orienterer:
Ikke igangsat endnu (afventer strategien). Bolden ligger hos Jakob.

Øvrigt
SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)
IMPACT

Hanne orienterer:

Hanne

Intet nyt

Personaleledelse

Annedorte orienterer:

Annedorte

Annedorte prøver at genoplive gruppen med hjælp fra Esben Flindt og Lone
Varn.

Små
forskningsinstitutioner

Mads og Signe orienterer:
Der er et møde på vej i forbindelse med netværksmødet i november.

Mads og Signe
Ledelsesinformation

Jakob orienterer:

Esben Flindt, SDU

Der er møde på vej med fondenes statistikgruppe.

Private fonde

Jakob:

Stine Skipper, CBS

Der er møde den 11. oktober med Augustinusfonden og A.P. Møllerfonden.

Post Award

Mads orienterer:

Laila Østergren, CBS

Camilla har overtaget gruppen fra Mads – Laila og Camilla afholder møde.
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Øvrigt

SIG SRAI
Der oprettes en ny SIG med fokus på SRAI, Olaf Svenningsen er tovholder,
Annedorte er kontakt i bestyrelsen. Annedorte kontakter Olaf.
TOPICAL NETWORKS

Forskningsindikatorer

Marianne orienterer: Intet nyt

US Grants

Annedorte orienterer:
Gruppen nedlægges

Øvrigt

Jakob
Aktiviteter for Recruitment drive?
AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR

DARMA netværksmøde

Mads og Jakob orienterer: Det sociale arrangement

November 2021

• Betalingsmodel
• Økonomi
• Program – særligt SIG samt bestyrelsens del
• Deltagelse fra bestyrelse
Mads og Jakob har kontaktet Danske konference Centre, som er en
paraplyorganisation, som kontakter konferencesteder. De har fundet Trinity i
Nyborg den 16. november. Der vil være plads til 150 deltagere, og vi har fået
tilbudt 105 værelser til overnatning.
Der skal afsættes 3 timer til Jakob (Overhead diskussionen)
½-1 time afsættes til præsentation af DARMA’s strategi
1 time afsættes til SIG grupper.

Bruxelles studietur
22.-23. november 2021

Mads orienterer:
Mads afventer fra DANRO.

Nick, VIA
Introduktionskursus
10.-12. november 2021
Jane, Rune, Jan, SDU

Jakob orienterer:

Workshop for fonde og
universiteter

Camilla orienterer:
Er Stine Skipper og Ulla Jacobsen inddraget?

Intet nyt – listen over tilmeldt er opdateret

Camilla orienterer sig i materialet på hjemmesiden og kontakter Annedorte for
at høre om den videre proces for planlægning af et arrangement i år
Strategiworkshop

Jakob orienterer:
Jakob foreslår at aktiviteten diskuteres iSIG Personaleledelse.

Master classes

Mads orienterer:
Masterclass om Gender equality in Research Administration med SDU
Open access publicering under Horizon Europe (Marianne)

Diversitetsworkshop

Mads: Jakob Feldtfos' workshop om diversitet i forskningen
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Jakob Feldtfos’ workshop vil gerne afholde workshoppen igen til januar 2022.
Westensee Workshops

Hanne orienterer: Intet nyt – hvornår bliver Westensee Workshops slettet?

Online arrangement

Mads: Evt. Gender Equality Plans i Horizon Europe
Afholdes den 4. November 2021 for den lille SiG gruppe.

Brug af data/bibliometri

Hanne: Martin Kirk
Hanne kontakter Martin Kirk, som er ansat på King College, London mhp at
afholde et møde for DARMA's medlemmer og evt. FIN gruppen

Øvrige
AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR
Studietur til Oslo
maj 2022

Signe orienterer:
Signe laver en To DO liste og udsender en mail med Call for volunteers.
IDEER TIL AKTIVITETER DER KAN AFHOLDES

Donationsworkshop

Jakob: Intet nyt

Studieture til udlandet

Signe:
Holland? Medlemsinvolvering? Afdække interessen
Pt. koncentrerer vi os om studieturen til Oslo maj 2022.

Værktøjsworkshop

Mads: Værktøjsworkshoppen kommer til at findes sted i år 2022.

EARMA 2024

Hanne: Forslag fra medlemmer om EARMA 2024 i Odense

Jan Andersen

Intet nyt. Denne ligger hos Olaf Svenningsen og Jan Andersen.

Introduktion til
professionen (online)

Denne placeres i januar, februar eller marts 2022.
Annedorte spurgte hvem i bestyrelsen der vil tage teten på denne– ingen
meldte sig.
UDESTÅENDER OG EVT

Nyt fra vores
organisationer

Intet nyt.
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