DARMA bestyrelsesmøde – 06-12-2012
Sted: COBIS, København
Tilstede: John Westensee (JW), Olaf Svenningsen (OS), Hans-Christian Poulsen (HCP), Karam
Sidaros (KS), Eva Maria Christiansen (EVC), Lone Varn Johansen (LVJ)
Afbud: Annedorte Vad (AV)
Referat: KS

Dagsorden
1. Meddelelser siden sidst inklusive nyt om andre foreninger
2. Opsamling på seneste fire arrangementer (Lundbeckbesøg, Bruxellestur, jura for ikke-jurister og
introduktionskursus)
3. Gennemgang af næste tre arrangementer (værktøjsdage, strategiworkshop, årsmøde)
4. Synliggørelse og markedsføring (Lone, Karam, Olaf og John). Der kommer også et udspil fra
Conexia. Desuden studie som vil blive udført fra SDU. Jeg eftersender liste over medlemmer.
5. Ledernetværk. Der er allerede kommet god respons. Hvem vil være tovholder?
6. NIH netværk. Status og aftale af dato for første møde. Olaf afrapporterer fra møde i Umeå.
7. SSH netværket og tur til udlandet.
8. Studietur til UK i 2013 og genbesøg fra UK
9. Aktiviteter efteråret 2013
10. Mulig ansøg fra DARMA til FI
11. Kortlægning af potentielle udenlandske finansieringskilder
12. Eventuelt

1. Meddelelser
JW deltog i SRA. SRA's International sektion er nu på lige fod med andre sektioner. 10% af
medlemmer kommer ude fra USA. JW stiller op som formand og er medarrangør af næste
konference.
Ny strategisk plan inkluderer bl.a. internationalt samarbejde. JW skal lave implementeringsplanen
for strategien.
Der er flere konkrete planer om øget internationalt samarbejde med bl.a. europæiske foreninger.
NUAS - der har været planlægningsmøde i København. Der planlægges møde næste år i Kuopio om
innovation.
Der er et møde næste marts om foreningens fremtid. Det overvejes at lukke forskningsstøtten ned da
der efterhånden er nationale selskaber i flere nordiske lande, der varetager dette.

Der kommer efterhånden mange stillingsoplag til DARMA mailing listen. Overvejelse at lægge
dem på hjemmesiden i stedet. Der kan indledningsvis indsættes "[DARMA]" i emnefeltet. Hvis
omfanget fortsætter skal man kunne fravælge mails med opslag.
Interesse for Professional development framework i UK eller tilsvarende system fra Auatralien. JW
er i gang med at tale med dem om mulighederne for samarbejde.

2. Opsamling på seneste arrangementer
Besøg hos Lundbeckfonden - blev hurtigt fyldt op og det var meget interessant at høre om fondens
strategiske satsninger. Der var interesse blandt deltagere at lave flere lignende arrangementer. Det
kunne også være interessant at rekruttere medlemmer til DARMA fra fondene.
Bruxellestur i sidste uge - kom vidt omkring. Stor tilslutning, overtegnet. Ny tur overvejes til
september 2013. Jakob Juust havde skaffet gode kontakter. Positiv evaluering.
Jura for ikke-jurister - blandet tilbagemeldinger, sandsynligvis pga blandede forudsætninger blandt
deltagerne. Kunne måske forbedres ved at tage udgangspunkt i cases og mere klarhed om niveau og
forudsætninger. Skal gentages.
Introduktionskursus - evalueringer er ikke indkommet endnu, men der er indtryk af at der var for
meget præsentationsteknik denne gang og formålet med det var måske ikke helt klart. Programmet
skal kigges godt igennem næste gang - ca. foråret 2014. Der var 15 tilmeldte denne gang ud af 20
pladser.

3. Næste arrangementer
Værktøjsdage i januar: man skal selv have noget fagligt med til mødet.
Strategiworkshop: Ian Carter har ideer til at udvikle det. Der åbnes op for nordisk deltagelse. 11-12
marts i København.
Årsmøde i Aarhus. Udenlandske indlægsholdere fra SRA, Finland og UK (impact).

4. Synliggørelse og markedsføring
Oplæg fra Conexia (indeholder bl.a. ambassadører og informationskampagner)
Vi skal markedsføre flere arrangementer og værktøjer for decentrale administratorer.
Promovering af DARMA skal snarere foregå til eksisterende arrangementer og netværk end ved
selvstændige arrangementer.
Også satse på flere medlemmer fra ministerier og styrelser.
Vi skal finde ambassadører.

Lone Bredahl Jensen og Helen Korsgaard fra SDU vil lave en spørgeskemaundersøgelse til
medlemmerne om bl.a. arbejdsopgaver og baggrund.
Nuværende medlemmer - overvejende universitetsverden og pre-award.

5. Ledernetværk
Stor tilslutning, 14 tilmeldte på nuværende tidspunkt.
Interesse for bl.a. kompetencer, fastholdelse og mobilitet.
Se på professionel development framework.
Invitere en fra UK til at fortælle om professionel development framework til første møde, måske til
april. EMC og LVJ er tovholdere.

6. NIH netværk
OS præsenterede projecturf.com som er en portal, der er god til samarbejde (kalender, whiteboard,
dokumentarkiv, diskussionsforum via mail eller hjemmeide, grupper). Det koster 10$ per måned.
Systemet kan med fordel bruges til DARMA også.
Opstartsmøde for nordisk NIH netværkmådke maj 2013.

7. SSH netværk
Mailinglisten er ikke helt opdateret. Det kunne være en ide at oprette den som gruppe i projecturf.
Tanker om studietur til Barcelona eller Bologna er ikke konkretiseret endnu.

8. Studietur til UK
3 steder i tankerne: Manchester, Leeds, Bristol. Kan kombineres med besøg i London, Cambridge
eller Oxford. ARMA vil gerne være vært og så komme på genbesøg i efteråret 2013. De har stor
evaluering (fokus på impact) i efteråret og vi kunne besøge dem umiddelbart efter. AV (og JW) er
tovholder(e).

9. Andre aktiviteter
Flere værktøjsdage i efteråret...? Kan planlægges til næste bestyrelsesmøde når vi har
tilbagemelding på værktøjsdage i januar. Vi kan spørge deltagere om hvilke værktøjer der er
relevante at tage op.
Skulle man rekruttere eksperter fra udlandet til at give feedback på vores implementering af
strategier/organisationsstruktur mm...? Brug evt ledernetværk til dette.

Se hvad der dukker op i spørgeskemaundersøgelse til foråret.

10. Mulig ansøgning til FI
Vi skal undersøge om midler er øremærket til Eurocenter eller om der reelt er mulighed for at vi
selv kan søge midler til EU finansieringsrådgivning. JW undersøger dette.

11. Kortlægning af potentielle udenlandske finansieringskilder
Nikolaj Helm-Petersen er i gang med at undersøge tyske kilder. Skulle man forsøge at udvide
tilsvarende arbejde for andre lande, evt. i samarbejde med de øvrige foreninger i Europa?

12. Evt
US-bilat - USA akter at opsige nuværende bilaterale forskningsaftaler for at erstatte dem med ny
struktur.
Rollen af køn og ligestilling i ansøgninger og strategi. Det kunne måske være et emne til et
kommende møde. JW har strategimedarbejder, der ser på dette for AU. JW vil cirkulere resultater.

