
DARMA Bestyrelsesmøde september 2022 
REFERAT 

Dato:  2022-09-13 

Tid:   Klokken 9:00-15.00 

Sted:   CBS, Solbjerg Plads: SP C2.04 

Deltagere:  Annedorte, Marianne, Jakob (online), Mads, Camilla (online), Stine, Kristine 

Afbud:    

Referent:  Mads 

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN 

Deltagere/Afbud Annedorte: Navneopråb og velkommen  

Input til dagsordenen Annedorte:  

Kommende 
bestyrelsesmøder 

Følgende er planlagt:  

 14. oktober kl. 10-12 online 

 8. december inkl. julefrokost fysisk Camilla / RUC vært 

 30. januar 10-12 online 

 6. marts hele dagen Aarhus / Navitas. Jakob vært.  

 9. maj 10-12 online  

Marianne planlægger at træde ud af bestyrelsen ved næste årsmøde. Vi skal 
derfor påbegynde afdækning af interesserede medlemmer, som har lyst til at 
stille op til valget om kassererposten.  

ØKONOMI 

Status på økonomi 

Marianne: Vi bruger flere penge, men har ikke så stort forbrug som 
budgetteret.  

 

Stipendier Stine og Kristine: Ændringsforslag til kriterier for rejsestipendier 

Fastholder kriterierne som de er nu. Stine og Kristine laver noget 
kommunikation til medlemmerne, for at gøre opmærksom på at kriterierne for 
at søge blev lempet i april 2022 og opfordrer til at flere søger.  

Øvrigt Integration mellem hjemmeside og ForeningLet (News, Events, Jobs) – 
klippekort https://aveo.dk/klippekort.pdf  

Vi afsætter 7.000 kr. til at implementere en push-funktion til hjemmesiden, så 
medlemmerne kan abonnere på nyheder, jobs og events.  Annedorte sætter 
opgaven i gang hos AVEO.  

 

Bestyrelsens underskrev godkendt årsregnskab for 2021 

 

Bidrag til bog om RMA. INORMS har bedt om økonomisk tilskud til udgivelsen
af bogen om RMA.  
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Annedorte oplyser Simon Kerridge om at DARMA gerne vil bidrage med op til 
500€, men bestyrelsen vil gerne se et budget før vi giver endelig 
godkendelse. Vi følger op på sagen per mail.   

 

BESTYRELSESOPGAVER 

Årsmøde 2023 

Kristine, Stine, Camilla 

Kristine: Opfølgning på årsmødet 2022 survey 

Generel tilfredshed med årsmødet og programmet.  

Opmærksomhedspunkt omkring at kursusstedet var ejet af Krifa.  

Kristine og Stine tager teten på planlægningen og inddragelse af frivillige. 
Camilla står til rådighed med input og erfaringrne fra sidste år 

Stine finder konkrete bud på venue til 2023, og årsmødet planlægges at blive 
afholdt 8.-9. juni.  

 

Camilla: Opdatering af procesplan især i forhold til det ”lavpraktiske”. 

Generalforsamling 2023 Annedorte og Marianne: Opdatering af proces igangsættes 

Hjemmeside Annedorte: Introduktionsdokumenter og udvidet introduktion igangsættes 

ForeningLet Marianne: Introduktionsdokumenter og udvidet introduktion 

Marianne udarbejder procesbeskrivelser og holder et 
introduktionsarrangement hvor vi kan lære at bruge det.  

Mail Jakob: Intet nyt 

LinkedIn Mads: der lægges flere og flere jobopslag og andre nyheder op i gruppen, og 
vi har fået mange nye medlemmer i gruppen 

Netværk Annedorte og Marianne: (INORMS, SRAI, EARMA, mm.) kort gennemgang 

Annedorte holder oplæg for SWARMA Steering Group,  

Jan Andersen arrangerer INORMS 2023 studietur 

Annedorte har to oplæg og et indlæg til Senior Executive Institute på SRAI's 
årsmøde i oktober 

John og Annedorte holder oplæg om "the value of associations" på CARA's 
Research Administrator day  

Marianne informerer om “More than our rank”-tiltaget I INORMS working 
group REG).  

Christina Virring har meldt sig som abstract reviewer til INORMS, Stine 
opfordrer Christina Virring til at søge stipendium til INORMS konferencen.  

Kommissorium for SIG Jakob og Camilla:  

Camilla sender udkastet til sidste kommentarrunde til SIG-tovholdere.  

Udarbejde politik og 
procedurebeskrivelser 

Annedorte og Marianne: Annedorte og Marianne ønsker at der i peroden frem 
til næste årsmøde også sættes fokus på udarbejdelse af procesplaner for 
flere dele af bestyrelsens faste opgaver. 
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ERA Action 17 Mads: Enhance the strategic capacity of Europe’s public research performing 
and funding organisations. 

Bestyrelsen støtter op om Jan Andersens input til ERA Action 17, og 
Annedorte har sendt DARMA's opfordring til at prioritere action 17 til 
Styrelsen,   

Øvrigt Gennemgang af og opdatering af opgaveark  

Annedorte uploader det opdaterede opgaveark.  

 

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER) 

Personaleledelse 

Jane Finnerup, CBS 

Annedorte: To møder planlagt, et online med fokus på hybrid ledelse med 
Melanie Büscher som vært og et fysisk uden fastlagt tema endnu på KU med 
Poul Schjørring som vært.  

Data and Automation 

Esben Flindt, SDU 

Marianne: Arrangement 25. oktober. Åbent for alle medlemmer.  

Forslag om delfokus på digitalisering på næste DARMA årsmøde. 

Mads sender reference på Grant Writing-AI til Esben, som muligt input til en 
paneldebat eller lignende på årsmødet.  

IMPACT 

Hanne Dahl Mortensen, 

SDU 

Marianne: EARMA har afholdt første møde online med Jan Andersen som 
vært. Planlagt møde i Bruxelles 19./20. december. SIG-gruppen IMPACT til et 
netværksmøde i okt/nov. 

Management Information 

Jakob 

Jakob: Næste mødes tema: Management information for begyndere. Dato 
ikke fastsat.  

Post Award 

Laila Østergren, CBS 

Camilla: Godt første møde.  Laila har neddroslet sin deltagelse.  

Private fonde 

Stine Skipper, CBS 

Herunder: 

Donationsworkshop.  

Stine: Det planlagte arrangement med Hjerteforeningen måtte aflyses, da 
fonden meldte afbud.  

Muligt forestående online-arrangement med Velux/Novo Nordisk.  

Jakob og Nikolaj planlægger fysisk møde i november om uopfordrede 
ansøgninger.  

 

RMA at Small Institutions 

Mads 

Mads: Planlagt arrangement på UCN d. 15. september med Danske 
Professionshøjskoler som oplægsholdere + interne oplæg om ”den første 
Horizon”-bevilling”.  

SRAI 

Olaf Svenningsen 

Annedorte: Der er ikke afholdt nogle arrangementer, og ingen planlagte 
arrangementer i kalenderen.  

 

Danmarks 
Forskningsportal 

Christian Klement, CBS 

Marianne: 

Christian og Marianne planlægger et arrangement om forskningsportaler i 
andre lande i start 2023.  
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Marianne videndeler i gruppen om sit engagement i Danmarks 
Forskningsportal.  

Øvrigt Mads: Forskningskommunikation  

Mads følger op med Juliane fra RUC.  

AKTIVITETER DER INVOLVERER IKKE-MEDLEMMER 

Forskningsindikatorer 

Marianne 

Marianne: Gruppen nedlægges, da der er stort overlap til SIG Danmarks 
Forskningsportal 

Øvrigt Fondsansatte (Jakob, Camilla) Stine Holm (tidligere postaward på VIA) er lige 
skiftet til Innovationsfonden – mulig kontaktperson for mere deltagelse.  

PhD Administration (Annedorte). Annedorte holder workshop på AEU Ph.d.-
seminar og vurderer om der er stemning for oprettelse af netværk for ph.d.-
administratorer 

AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR 

Sensommer 2022 
Introduktion til 
professionen (online)  

Jan Andersen,  

Olaf Svenningsen 

Stine har snakket med Jan: Planen er at holde enkeltstående halvtimers 
online-sessioner med forskellige emner. Mads byder sig til som oplægsholder. 
Stine fortæller Jan, at Mads er tilgængelig. 

7.-8. november 2022  

Bruxelles studietur for 
erfarne RMA’er 

Nick Brandt, VIA 

Mads annoncerer 14. september. Nick Brandt er tovholder. 

Bruxelles studietur for nye 
RMA’er 

Mads: Der er ikke fundet en tovholder. Vil Jan Andersen holde en intro-tur til 
Bruxelles? Mads spørger 

Forskningskommunikation Mads: Vi laver et enkeltstående arrangement i samarbejde med Danmarks 
Journalisthøjskole for at teste interessen (bliver evt. til en SIG) 

Øvrige Ingen input 

 
AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR 

Forår 2023 

Introduktionskursus 
Jane, Rune, Jan 

Stine: Stine er i dialog med Jan Andersen om dette arrangement. Tovholderne 
vil gerne flytte arrangementet til efterår 2023 

 

  

Øvrige 

 

 

Camilla orienterer om ”workshop for fonde og universiteter”. Næste 
arrangement 7. februar 2023. Camilla/Stine følger op- og orienterer på næste 
møde.   
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IDEER TIL AKTIVITETER DER KAN AFHOLDES 
 

Ideer til online events Mads: Masterclass om Gender equality in Research Administration med SDU 

Mads er ved at arrangere internt på VIA, og dobbeltbooker til DARMA også 
hvis han får et godt tilbud.   

Annedorte: Brug af data/bibliometri (Tina Lewis, Cecilie Ydemann KU). 
Udskydes. Det er ikke sandsynligt at TL/CY kan planlægge det lige nu 

Ideer til in-person events Mads: Værktøjsworkshop mulig dato i januar? Mads kigger på dato efter vi har 
samlet overblik over vores arrangementer.  

 

Diversity: Mads spørger Jakob Feldtfos om han vil holde sit oplæg igen.  

Studieture til udlandet Stine er ny tovholder:.  

Studieture i forbindelse med SRAI/EARMA/INORMS-arrangementer. Holland? 
Medlemsinvolvering?  

Øvrige Punkt til næste bestyrelsesmøde. Skal vi lhave et ekstra fysisk møde udover 
årsmøde, som i modellen fra 2021 (netværksevent)?  

 UDESTÅENDER OG EVT 

Nyt fra vores 
organisationer 

Uden for referat. 

  

 


