
DARMA Bestyrelsesmøde januar 2023 
Referat 

Dato:  2023-01-30 
Tid:   Klokken 11:00-12.30 
Sted:   Online 
Deltagere:  Annedorte, Marianne, Jakob, Mads, Stine, Kristine 
Afbud:   Camilla 
Referent:  Stine og Annedorte 

FORPERSONEN BYDER VELKOMMEN 

Deltagere/Afbud Annedorte: Navneopråb og velkommen  

Input til dagsordenen Annedorte:  

Kommende 
bestyrelsesmøder 

Følgende er planlagt: 
13. marts 2023 (Aarhus) – Stine  
9. maj 2023 (online) – Mads  
8-9 juni 2023 (årsmøde) – uden referat 

ØKONOMI 

Status på økonomi Marianne: Der arbejdes primært med kontingenter  

Stipendier Stine og Kristine: Forslag til tekst til hjemmeside og om sagsbehandlingstid 
Udsat til næste møde 

Øvrigt Call for Volunteer: Status på at finde ny kasserer. Marianne er i dialog med 
en enkelt. Annedorte skriver til Personaleledergruppe, for at se om vi ikke kan 
få flere interesserede 

BESTYRELSESOPGAVER 

Hjemmeside Annedorte: udgår som fast punkt 

ForeningLet Marianne: udgår som fast punkt 

Mail Jakob: udgår som fast punkt 

LinkedIn Mads: udgår som fast punkt 

Netværk Annedorte og Marianne: (INORMS studietur kører, SRAI vi har fortsat gratis 
medlemskab. EARMA 2024 orientering (fortroligt).  
Medlemmer til EARMA’s RM Roadmap Ambassadors’ Network – Annedorte 
sender call for volunteer ud til alle medlemmer  

Udarbejde politik og 
procedurebeskrivelser 

Annedorte og Marianne: Målet er at have disse dokumenter klar 2023 
Vi aftalte at gennemgå disse dokumenter på mødet i Århus den 13. marts 
2023 – konceptet skal være mere motiverende end must-do. 

Hvad Ansvarlig Status 

Årsmøde Camilla Skal opdateres 
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Hjemmeside Annedorte  

ForeningLet Marianne 2023-01 Udkast 
gennemgås 

Generalforsamling 
drejebog og 
PowerPoint 

Marianne/Annedorte 2023-01 Udkast 
gennemgås 

SIG Camilla/Jakob I høring hos tovholdere 
(2022-09) 

Arrangementer in-
person 

Marianne Opdateres  

Arrangementer online Marianne Udkast gennemgås 

Betalinger/økonomi Marianne 2023-01 Udkast 
gennemgås 

Budget og regnskab Marianne 2023-01 Udkast 
gennemgås 

 
 

ERA Action 17 Mads: Enhance the strategic capacity of Europe’s public research performing 
and funding organisations.- Udgår som fast punkt 

Årsmøde Skal fremover med som fast punkt. Budgettet for Årsmøde 2023 blev 
godkendt. Det blev diskuteret om underskuddet fremover skal være større. 
Det vil reducere DARMA's kapital. Bestyrelsen bør overveje om kontingentet 
løbende skal sætte op. 

Øvrigt Annedorte og Marianne: Skal DARMA's årsmøde 2024 afholdes i april 
sammen med EARMA? Kræver vedtagelse da det i vedtægterne står, at det 
skal holdes i maj eller juni. Beslutningen udskydes til planlægningen af dette 
års generalforsamling går i gang. 

STATUS PÅ KOMMENDE ARRANGEMENTER 

 Vi diskuterede det nye format for dagsorden og referat og besluttede, at vi ikke sletter ikke 
afholdte arrangementer i årsoversigten.  

Januar SIG Private fonde: Donationsworkshop - AFHOLDT 
God workshop- stor interesse. Men 10 udeblev. Vi diskuterede om vi skal have en 
afmeldingspolitik, dvs.  hvis du ikke deltager, skal du betale et beløb. Men vi blev enige om 
at vi starter med at tilføje i tilmeldingsmaterialet, at det er god stil at melde fra, da det ellers 
er spild af DARMA's midler. Hvis det ikke fungerer, må vi genoverveje om der skal være 
gebyr for no-show. 

Februar 8. feb. Webinar Danmarks forskningsportal Finland & Østrig 

Marts 1. SIG-ledelsesinformation: NNF nye Dashboard v Thomas Aslev 
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2. SIG Private fonde: koblingen mellem forskning og det praksisnære – slut marts 
3. SIG Danmarks Forskningsportal: Online event – 2. marts  
4. SIG mindre forskningsinstitutioner – fysisk møde: Implementering af 

forskningsresultater i undervisningen og kommercialisering af forskningsresultater 
og IP rettigheder – 8. marts 

April SIG Private fonde: Carlsbergfondet webinar 

Maj DARMA/EARMA/SARIMA studietur Sydafrika (Annedorte, Jan Andersen SDU) 
Begyndertur til Bruxcell 23-24 maj (Mads) 

Juni 8.-9. juni: Årsmøde  
9. juni: Generalforsamling 

Juli  

August  

September SIG Private fonde: Historisk udvikling i fundinglandskabet - webinar 

Oktober SIG Private fonde: Novo Nordisk Fonden – Challenge program – hvordan udvikles ideer, 
hvem går man i dialog med + selve ansøgningsprocessen. Webinar 

November Webinar – Deloitte rapport. Full cost beregninger + forslag til model. Danske universiteter 
og private fonde. 
 
Introkursus i samarbejde med Jan, Jane og Rune (Stine) Dato 
 
7.-8. Bruxellestur (Mads og Nick Brandt, VIA)  

December Masterclass om Gender equality in RMA med Jakob Feldtfos og SDU (Mads) 
Deltager betaling på 500 kr. til at dække udgifter til oplægsholder (max 20 deltagere) 
Bestyrelsen diskuterede om det er et dyrt arrangement for få medlemmer. Besluttede, at 
DARMA dækker forplejning.  

  

IDEER TIL ØVRIGE AKTIVITER 

Mads Bruxelles studietur for nye RMA’er 
Lea & Ditte, AAU 

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

Jakob, Camilla Fondsansatte (arrangement for ikke-medlemmer) ikke kommet videre 

Annedorte Arrangement for ph.d.-administratorer – planlægningsgruppen er i fuld gang. De 
mødes i marts og planlægger afholdelse af det første arrangement, som skal være 
åbent for alle, for at se om der er interesse for denne SIG. DARMA dækker 
forplejning mm.  
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Stine Forår 2023 Introduktion til professionen (online) – dialog med Jan Andersen og Olaf 
Svenningsen 
Stine kontakter Jan 

Camilla, Stine Workshop for fonde og universiteter planlægges i samarbejde med Ulla Jakobsen, 
Lundbeck og Nynne Lucca Christiansen, UFM. Ikke noget nyt. Måske skal der nye 
bestyrelseskræfter på opgaven? 

Stine  Studieture i forbindelse med SRAI/EARMA/INORMS-arrangementer. Afventer 
tilbagemelding fra EARMA mhp. studieture i forbindelse med konferencen 2024 

Ideer til 
Online events 

Brug af data/bibliometri (Tina Lewis / Cecilie Ydemann, KU) intet nyt 

Ideer til  
In-person events 

Mads: Jakob Feldtfos' workshop om diversitet i forskningen – se ovenfor. 
Mads: Værktøjsworkshop – er ikke kommet videre 
Netværksmøde – efterårsarrangement start Dec. Stine + Kristine – flyttes op 
Annedorte: Ideer fra Melanie Büscher, ITU.  

- Erfaringsudveksling om ”den gode pre-awarder”/ ”den gode post-awarder”: det 
ville være meget interessant at udveksle erfaringer, holdninger og meninger 
under disse overskrifter. Evt til netværksmøde eller poster og bobler. Stine + 
Kristine kontakter Melanie 

- Workshop om Horizon Europe regler/ post award – inten kursus om på ITU. 
Sende noget til Annedorte. Annedorte 

- Kursus i facilitering – relevant. Egen betaling til oplægsholder, DARMA dækker 
forplejning. Annedorte 

Øvrige  

SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER) 

Personaleledelse 
Jane Finnerup, CBS 

Annedorte: Afholdt møde. Diskuteret bl.a. psykologisk tryghed. Næste møde 
skal holdes på CBS, hvor Jane er vært 

Data and Automation 
Esben Flindt, SDU 

Marianne: Esben arbejder videre med møde fra Odense 

IMPACT 
Hanne Dahl Mortensen, 
SDU 

Marianne: Lone Ladegaard har taget over fra Hanne. Lone er blevet 
introduceret til SIG Impact. Ikke noget i pipeline endnu, men det kommer 

Management Information 
Jakob 

Jakob: Dashboard NNF 
Jesper fra KU-jur: online workshop om ekstern finansiering for begyndere. 
Svært at finde oplægsholdere.  
Lidt svært at få SIG til at flyve 

Post Award 
Camilla, Laila Østergren, 
CBS 

Camilla: intet nyt 
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Private fonde 
Stine, Jakob, Nikolaj Tofte 
Brenneche, AAU 

Stine: Lille effektiv arbejdsgruppe. Måske række ud til at flere vil være med.  

RMA at Small Institutions 
Mads, Nick? 

Mads: Der er kommet ny tovholder på det kommende møde. Kører ok.  
I ledelsesinformations gruppe sidder der nogen der ønsker at lave en 
gruppe på kliniske institutioner, det kunne evt. være relevant at de går med i 
SIG RMA at small institutions.  

SRAI 
Olaf Svenningsen 

Annedorte: Sker ikke så meget. Olaf har ikke meldt tilbage. Annedorte 
annoncerede den internationale sektions business møde, og kun 1 fra 
DARMA deltog (udover Annedorte) 

Danmarks Forskningsportal 
Marianne, Christian 
Klement, CBS  

Marianne: Det fungerer godt 

Ideer til flere SIG's Annedorte: Ph.d.-området. Der forventes at afholdes en kick-off dag i 
foråret. 
Marianne: Studentermedhjælpere. Hvordan får man nye mennesker ind i 
faget. Men det kræver at de bruger arbejdstid på. Den skal lige tænkes om 
igen. 

Øvrige Rigshospitalet + Odense hospital vil etablere forskningsstøtteenheder. 
Måske skal vi række ud til organisationerne så de ved der er et fagligt 
netværk for dem. Vi skal også huske at række ud til nye medarbejdere.  
Annedorte er blevet inviteret til at fortælle om DARMA i Region H. regi 

 UDESTÅENDER OG EVT 

Nyt fra vores 
organisationer 

Uden for referat 

  

 
 


