
DARMA Bestyrelsesmøde marts 2022 
Referat 
 
Dato:  2022-03-07 
Tid:   Klokken 10:00-15.00 
Sted:   VIA Aarhus 
Deltagere:  Annedorte, Marianne, Camilla, Hanne, Jakob, Mads  
Afbud:   Signe 
Referent:  Mads  

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN 

Deltagere/Afbud Annedorte: Navneopråb og velkommen  

Input til dagsordenen Annedorte: Nye punkter tilføjes  

Kommende 
bestyrelsesmøder 

Følgende er planlagt:. 
 
25. april 2022 (online) 
16. maj 2022 (online) 

ØKONOMI 

Status på økonomi 
Marianne gennemgår foreningens aktuelle økonomiske status. 
Vi har for mange penge. Mads bestiller merchandise.  

Rejsestipendier Hanne orienterer: Indkomne ansøgninger og opdatering af retningslinjer. 
Der er bevilget et rejsestipendium. Vi promoverer muligheden til årsmødet. 
Hanne kigger på retningslinjerne, og undersøger om der er grundlag for at 
invitere vores nye færøske medlemmer til at søge rejsestipendium til 
deltagelse i årsmødet.  
 

Øvrigt  

BESTYRELSESOPGAVER 

Årsmøde 7.-8. juni 2022 Camilla og Hanne:  
Hanne præsenterer MÅSKE sit analysearbejde med afslagsbreve. Hanne 
husker at tale med Svend Binderup fra AU om hans arbejde med ERC-
afslagsbreve.  
Jakob tilbyder sparring på planlægning af Funders Forum.  
”Bæredygtighed” foreslået som tema.  
Nye evalueringsformer som tema (lodtrækning, anonymitet, Etc)  
Mulige fonde: Lundbeck, Novo, Villum (eksperiment), DFF (Maja Horst)  
Hanne graver navnet frem på den gode facilitator hun så til et Novo Nordisk-
arrangement, og vi prøver at hyre hende.  
 

Generalforsamling 2022 Annedorte og Marianne: intet nyt  



2 

Advisory Board Danmarks 
Forskningsportal 

Marianne: Marianne vil prøve at inddrage DARMAs medlemmer i arbejdet ved 
at oprette en SIG-gruppe for interesserede.  

Hjemmeside Annedorte:  
Ambitionen er, at have siden online inden årsmødet.  
 
Tovholdere på SIG-grupper bliver ansvarlige for vidensdeling fra gruppen til 
hjemmesiden = kort beskrivelse af gruppen + kontaktoplysninger på 
tovholder/kontaktperson.  

Administrative systemer Marianne: 

Mail Jakob:  

LinkedIn Mads: Mads undersøger om han kan lave en fancy URL til gruppen, i stedet 
for den nuværende talrække.  

Netværk Annedorte og Marianne: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.) 
Marianne fortæller om ”More than our rank Initiative” fra INORMS. Vi 
vedtager, at DARMA skal bakke op om initiativet. 
 
Annedorte orienterer om, at hun har trappet ned på sit arbejde med SRAI.  
 

Opdatering af vedtægter Marianne og Annedorte: 
Vi diskuterede om ordet ”forskningsledelse” skal skrives ud af vedtægterne, 
og kom ikke til enighed.  
 
Der blev støttet op om alle andre ændringsforslag i det rundsendte dokument 
blev vedtaget.  
 
Marianne/Annedorte foreslår en opdateret version per mail. 
 
 

Kommissorium for SIG Jakob og Camilla:  
Jakob og Camilla fremlagde deres arbejde – de sender en opdateret version 
rundt per mail.  

Udarbejde politik og 
procedurebeskrivelser 

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

Øvrigt  

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER) 

Personaleledelse 
Annedorte 

Annedorte: 
Gruppen har besluttet at tovholderfunktionen skal gå på skift. Annedorte er 
kontaktperson til bestyrelsen.  

Data and Automation 
Esben Flindt, SDU 

Jakob: 
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Har møde i april – Marianne er nyt kontaktpunkt. Esben har adgang til 
ForeningLet, så han kan sende mails ud.  

IMPACT 
Hanne 

Hanne: 
Hanne har et forestående arrangement på KU om impact.  
 

Management Information 
Jakob 

Jakob: 
Jakob sender et par ord om gruppen til hjemmesiden.  

Post Award 
Laila Østergren, CBS 

Camilla: 
Gruppen har holdt første møde med succes (20 deltagere). Camilla mangler 
idéer/oplægsholdere til kommende arrangementer.  

Private fonde 
Stine Skipper, CBS 

Jakob: 
Forestående arrangementer ned Novo Nordisk og Velux.  
 
Camilla koordinerer invitation til kommende møder/ årsmøde med Stine 
Skipper, så vi ikke kører parallelløb.  
 

RMA at Small Institutions 
Mads 

Mads:  
Mads venter på svar fra Lone Varn og Jacob Kristoffer Hansen om næste 
møde.  

SRAI 
Olaf Svenningsen 

Annedorte: Olaf har været i kontakt med SRAI. Annedorte har foreslået at 
han inddrager Marlene Elnegaard i arbejdet som tovholder 

PhD-administration 
Annika, RUC 

Annedorte: Annika og Annedorte ser på hvor dette netværk skal placeres – 
DARMA eller AEU 

Øvrigt  

TOPICAL NETWORKS 

Forskningsindikatorer 
Kasper Bruun, RUC 

Marianne:  
Kasper Bruun har fået ny job. Marianne prøver at fortsætte netværket.  

Øvrigt Fondsansatte (Jakob, Camilla) 

AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR 

Ideer til online events ALLE: send mails/materiale fra afholdte arrangementer I 2022 til Annedorte, så 
det kan komme på den nye hjemmeside.  
 
Mads: Masterclass om Gender equality in Research Administration med SDU 
Er afholdt – men der kommer nok noget lignende I løbet af året.  
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Annedorte: Brug af data/bibliometri (Tina Lewis, Cecilie Ydemann KU) 
Intet nyt, der er travlt på SUND.  
Mads: Forskningskommunikation (forslag fra Juliane, RUC) 
Mads tilbyder at hjælpe Juliane med et enkeltstående arrangement om 
forskningskommunikation (i samarbejde med DMJX, der har et fag om 
forskningskommunikation). 

Ideer til in-person events Datoer  

Maj 2022  
Studietur til Oslo 

aflyst 

Sensommer 2022 
Workshop for fonde og 
universiteter 

Camilla:  
Er Stine Skipper og Ulla Jacobsen inddraget? Stine er inddraget  

November 2022  
Bruxelles studietur 
Nick, VIA 

Mads orienterer:  
 
Ligger fast 17-18 november 2022.  Turen er for øvede EU-rådgivere.  
 
Vi taler med EU-DK Support om, om nogle fra det netværk har lyst til at 
arrangere en tur for nye EU-rådgivere, hvis DARMA bidrager økonomisk.  Mads 
vender det med Nick og følger op.  
 

Donationsworkshop Jakob:  
Jakob arbejder på at genoplive den corona-aflyste donationsworkshop.  

Øvrige  

AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR 

Ideer til online events  Annedorte: Introduktion til professionen (Jan Andersen SDU, Olaf 
Svenningsen) 
 

Ideer til in-person events  

Forår 2023 
Introduktionskursus 
Jane, Rune, Jan, SDU 

 Annedorte overtager fra Jakob, for at sikre synergi med online-eventet.  

Øvrige  

IDEER TIL AKTIVITETER DER KAN AFHOLDES 

Studieture til udlandet I forbindelse med SRAI/EARMA/INORMS-arrangementer. Holland? 
Medlemsinvolvering?  

Workshops Mads: Jakob Feldtfos' workshop om diversitet i forskningen 
Mads: Værktøjsworkshop 

Øvrige  
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 UDESTÅENDER OG EVT 

Nyt fra vores 
organisationer 

 

  

 


