
DARMA Bestyrelsesmøde januar 2022 
Referat 
Dato:  2022-01-10 
Tid:   Klokken 10:00-12.00 
Sted:   Online 
Deltagere:  Annedorte, Marianne, Camilla, Hanne, Jakob, Mads 
Afbud:  Signe 
Referent:  Jakob  

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN 

Deltagere/Afbud Annedorte: Navneopråb og velkommen  

Input til dagsordenen Annedorte: Nye punkter tilføjes  

Kommende 
bestyrelsesmøder 

Følgende er planlagt:  
2022-03-07 VIA (Mads referent) Afholdes hos Mads på VIA, Aarhus hvis 
mødet bliver fysisk 
Planlægning af flere inden årsmødet? 

ØKONOMI 

Status på økonomi 

Marianne gennemgår foreningens aktuelle økonomiske status 
 
Overgang til ForeningLet 

 ForeningLet vil lette arbejde meget for Marianne 
 Der er udsendt link - Marianne viser rundt 
 Hvis der er noget man ikke har adgang til, men har brug for, skal man 

henvende sig til Marianne. 
 Marianne, Mads og Jakob skal udrede sidste tråde om udgifter til 

Netværksarrangement – formentlig moms. 

Rejsestipendier Hanne orienterer: Indkomne ansøgninger og opdatering af retningslinjer 
 Ingen ansøgninger indkommet 

Øvrigt Intet  

BESTYRELSESOPGAVER 

Årsmøde 2022 Camilla og Hanne: 

 Planlægningsgruppe med 4 frivillige 
 8-9/6-2022 – save the date udsendes snart 
 Status til program fremlægges 

o Ingen tematik i program dette år 
o Oplæg om det gode samarbejde med forsker 
o Funders Forum – Olaf og Annedorte kontakter fonde 

 ”Hvad rører sig hos jer?” 
o Annedorte – gerne noget EU med for at maksimere 

tilmeldinger. 
o Workshops – redskabsorienterede. Afholdes to gange hver ? 
o Muligheder for DARMA-medlemmer i SRA 
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o Evt. paneldebat med DFIR om tværvidenskabelighed 
o Hvad sker der efter BFI? Kig på fremtiden. 
o Jakob sender kontaktdata på Trinity-Frederica til Camilla og 

Hanne 

Generalforsamling  
2022 

Annedorte og Marianne: 
 Forslag til vedtægtsændringer vil blive sendt til afstemning – 

opdatering drøftes på særskilt møde i bestyrelsen. 

Hjemmeside Annedorte: 

 Annedorte viser status på arbejde med ny hjemmeside 

Administrative systemer Marianne: 
 ForeningLet er den platformvi bruger til medlemsadministration nu. 
 Bestyrelsesmedlemmer bliver oplært i at bruge den til at oprette 

arrangementer, udsende mails osv. Marianne og Annedorte tager 
initiativ til dette. 

Mail Jakob: Intet nyt 

LinkedIn Mads: 
 Vi har fået lidt medlemmer der vist kommer fra internationale 

konsulenthuse. Men så længe de er ikke reklamerer via gruppen er 
det ok. 

Netværk Annedorte og Marianne: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.) 
 Annedorte fortalte om foreningerne kommende konferencer og 

INORMS Working group arbejder på en bog om RMA hvor DARMA 
har leveret input til et kapitel om Danmark. Det er skrevet af Olaf, 
John og Annedorte 

 Marianne, INORMS, evalueringsgruppe er ret aktiv. Marianne 
orienterer. 

Strategi for DARMA Annedorte og Signe:  
 Er nu vedtaget og medlemmerne er informeret. 

Opdatering af vedtægter Marianne og Annedorte: 
 Udkast udsendt til bestyrelsen. Særskilt møde indkaldes, men 

skriftlige svar inden da er velkomne. 

Udarbejde politik og 
procedurebeskrivelser 

Annedorte og Marianne:  
 Ikke igangsat endnu (afventer vedtægtsændringer) 

Kommissorium for SIG Jakob og Camilla: 

 Udkast udsendt. Skriftlige input velkomne. Meningen er at der findes 
et overordnet kommissorium der dækker alle grupperne. 

Øvrigt Jakob: Kommissorium Advisory Board - Danmarks Forskningsportal 

 Glædeligt at vi er inviteret. Marianne oplagt repræsentant, men fokus 
på at hun inddrager yderligere medlemmer via deling af dagsordner, 
referater osv. Mhp. at vi er aktive deltagere mhp. at vi inviteres igen i 
andre sammenhænge. 
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 Ses pt. mest som start på teknisk løsning – ikke strategisk. 

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER) 

IMPACT 
Hanne 

Hanne: 
 Samarbejde med Sebastian Mohr fra Tek, SDU på vej 
 Gruppen skal i første omgang mødes online og diskutere analyse af 

afslagsbreve 
 Workshop om afslagsanalyse overvejes på DARMA årsmøde 

Personaleledelse 
Annedorte 

Annedorte: 
 Møde 12/1 
 Spørger SIG Data and Automation om status 

Små 
forskningsinstitutioner 
Mads og Signe 

Mads og Signe:  

 Konkret plan for næste to møder 
 Mads fortsætter som ene tovholder fra bestyrelse 

Ledelsesinformation 
Esben Flindt, SDU 

Jakob: 
 Møde 11/1 
 Koordinering til SIG Personaleledelse 

Private fonde 
Stine Skipper, CBS 

Jakob: 
 Møde d. 18/1 som planlægger næste aktiviteter 

Post Award 
Laila Østergren, CBS 

Camilla: 
 11/1 Julie, Laila og Camilla planlægger kommende aktiviteter i 

gruppen. 

SRAI 
Olaf Svenningsen 

Annedorte: 
 Olaf har været i forbindelse med SRAI og der er lagt op til et element 

på årsmøde samt evt. et par onlinearrangementer 

PhD-administration Annedorte: 
 Har været i kontakt med Annika fra RUC om evt. opstart af en SIG 

gruppe. Annedortes egen deltagelse under afklaring. 

Øvrigt  Der skal i dagsorden oprettes ”SIG Ledelsesinformation” 
 Juliane fra RUC evt. interesseret i SIG Gruppe om 

forskningskommunikation. Evt. et enkeltstående arrangement som 
test af interessen. Mads går i dialog med Juliane herom. 

TOPICAL NETWORKS 

Forskningsindikatorer Marianne: Intet nyt 

Øvrigt Fondsansatte – afventer Camillas workshop for fonde. Jakob evt. interesseret 
hvis det går videre. 

AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR 

Workshop for fonde og 
universiteter 

Camilla:  
Er Stine Skipper og Ulla Jacobsen inddraget? 
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 Camilla koordinerer og kontakterUlla og styrelsen iStine Skipper får 
tilbud om også at være med. Fint at holdes i samarbejde med 
Styrelse 

 Vil afholde det i 2. halvdel af 2022 

Strategiworkshop Jakob: Flyttes op under SIG Data & Automation 

Master classes Mads: 
 Masterclass om Gender equality in Research Administration med 

SDU. Ingen konkrete planer. 
 Open access publicering under Horizon Europe (Marianne). Er afholdt 

Brug af data/bibliometri Annedorte: Tina Lewis og Cecilie Ydemann går videre. 

Øvrige  

AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR 

Diversitetsworkshop 
Januar 2020 

Mads: Jakob Feldtfos' workshop om diversitet i forskningen. Skal senere på 
året afklares om den skal gentages. 

Studietur til Oslo 
Maj 2022 

Signe: 
 Sættes på pause indtil videre 

Bruxelles studietur 
Nick, VIA? 

Mads orienterer:  

 Nick arrangerer igen næste år. Mads er kontaktperson. 
 Gode evalueringer på 2021-turen. 
 Måske hvert andet år for erfarne og hvert andet for nye. Mads og Nick 

afklarer dette sammen med DANRO 

Øvrige  

IDEER TIL AKTIVITETER DER KAN AFHOLDES 

Donationsworkshop Jakob: Jakob taler med Brakeley Nordic om status i Norden. Hvis der er nyt, 
laves der måske workshop. 

Studieture til udlandet Signe: 
 På pause 

Værktøjsworkshop Mads: 

 Annedorte afklarer om der er nogen der aktivt vil arrangere. I så fald 
går vi videre 

EARMA 2024 
Jan Andersen 

Hanne: Forslag fra medlemmer om EARMA 2024 i Odense 

 Ophører som punkt da ideen vist ikke lever. 

Introduktion til 
professionen (online) 

 Jan Andersen har vist interessere 

Introduktionskursus 
Jane, Rune, Jan, SDU 

Jakob: (skal vi først have det igen i foråret 2023?) 
 Stadig under afklaring om hvert andet eller hvert år, men afhænger af 

arrangørernes interesse. Og af om ”Introduktion til professionen” 
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indføres. Indtil videre fastholder vi at afholde det forår 2023, som 
planlægningsgruppen har foreslået. 

 UDESTÅENDER OG EVT 

Nyt fra vores 
organisationer 

 

  

 


