Bestyrelsesmøde i DARMA
Dato: 11. december 2013, kl. 10:00 til 15:30
Sted:
Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Philip de Langes Allé 10
1435 København K

Dagsorden
1. Valg af referent
2. Siden sidst
a) Afholdte aktiviteter: Strategiworkshop, Bruxellestur, studietur til UK
b) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne
3. Kommende arrangementer
a) Introduktionskursus
b) Årsmøde (program)
c) Ledernetværk
d) ERFA-møder
e) Pre og post award dage
f) USA tur i 2014
4. Website
5. Samarbejde med søsterorganisationer, herunder EARMA
6. Samarbejde med AEU
7. Andre aktiviteter
a) NIH netværk
b) Samarbejde med forskningsindikatornetværket
c) Kortlægning af efter- og videreuddannelse
d) Rejsestipendier
8. Eventuelt

Referat
Tilstede:
Olaf, John, Jacob, Anne, Karam, Annette, Lone
1. Referent: Karam
Ekstra punkt til dagsorden: sekretariat (tages også under andre punkter)
2.a. Afholdte aktiviteter:
Strategiworkshop: gode og livlige diskussioner. Kurset var fuldt tegnet med deltagelse fra flere
lande.
Bruxellestur: programmet levede op til behovet om H2020 info. Der var 40 deltagere. Forslag om at
kombinere turen med besøg til EU parlamentet. Gentages næste år.

Studietur til UK: 19 deltagere. Vi blev flot modtaget, og værterne var meget åbne. Der bliver et
opfølgningsmøde i januar hos Lundbeckfonden. Overveje at arrangere en tur til Tyskland om et par
år.
2.b. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
John: Japan og Singapore er ved at komme på banen med foreninger.
John: John er med i arbejdsgruppe med EU kommissionen, SRA og NCURA, der ser på bilateral
samarbejde mellem EU og USA. De ser bl.a. på terminologi og lovgivning. De er også meget
interesseret i vores NIH netværk. Global Research Council ser på om man kan lave en
standardkontrakt, der kan bruges på begge sider af Atlanten.
Anne: Region H afholder et Master class for ERC ansøgninger.
Lone: planlagt kursus i januar med Yellow Research i Aalborg er fuldt tegnet.
Olaf: der blev afholdt H2020 uge i Odense. Annette Borchsenius antyder at EU-DK support skal
udvikles til at fokusere primært på pre-award mens EU-ERFA gruppen skal specialisere sig i postaward.
Olaf: planer om at invitere Britta Thomsen til et arrangement i foråret. Det kunne være interessant
at involvere hende i et DARMA arrangement.
3. Kommende arrangementer
3.a. Introduktionskursus, 5-7. Maj 2014. Holdes i Trekantsområdet. Karam får hjælp fra Else til at
tjekke priser og booke - tre dage fra frokost til frokost. 20 pladser. Grupperum? Præsentationsteknik
fyldt for meget sidst. Der bør komme et bestyrelsesmedlem og præsentere DARMA.
3.b. Årsmøde
Holdes i København. Forslag om Axelborg, Dansk Design Center eller IDA.
Forslag om at starte aftenen før med et særligt arrangement der kan fungere som en struktureret
networkingsmulighed eller site-visits.
Kontakt Kaare Aagaard til Keynote speaker.
Anden taler kunne være formand for innovationsfonden.
Andre emner kunne være perfomance indicators, impact, eller ligestilling.
Sune Auken som underholdende taler før middagen.
Workshop om digitalisering
Concurrent sessions:
Henvendelse fra Stanford passer ikke rigtigt ind.
Impact - Henning Klarlund
Collin Cooper: karriere som forskningsadminstrator
ARMA vil gerne komme og fortælle noget. Kunne f.eks. være deres akkrediteringsprogram.
Perfomance indikatorer
Lone og Anne arbejder videre med programmet.
3.c. Ledernetværk
Første møde den 5. feb. 2014 i København.
Lone sender deltagerlisten rundt.
3.d. ERFA grupper
ERFA grupperne har opstart ved årsmødet.
Lave en afstemning blandt medlemmer om interesse for grupper (3 stemmer hver). Annette laver
spørgeskema sammen med Pernille Hamburger. Sendes ud primo januar.

3 Ekstra grupper med EU fokus (en per søjle): excellence, societal challenges, industrial leadership.
Ekstra gruppe om strategi - John sender beskrivelse til Annette.
Annette og Jacob arbejder videre på det.
3.e. Pre- og post-Award dage
Erstattes indtil videre af ERFA grupper. Anne sender beskrivelse til Annette.
3.f. USA tur 2014
EARMA har lavet udkast til program - kræver dog stadig lidt mere arbejde. SRA vil gerne hjælpe
men kræver mere konkret udspil. Rollefordeling mellem DARMA og EARMA skal afklares. Anne
Dorthe og Olaf deltager i arbejdet fra DARMA.
4. Website
Wildapricot er et hjemmesidesystem, der kan håndtere medlemsskab, tilmelding og betaling til
arrangementer, diskussionsfora.
Systemet koster ca. 3000 kr. pr. år, hvilket er billigere end vores nuværende system, der bygger på
tiger CMS.
Uklart om systemet kan håndtere EAN betalinger. Olaf tjekker.
NIH netværk og ERFA grupper vil kunne sættes ind under hjemmesiden.
Vi skal have oprettet en foreningskonto til at administrere betalinger.
Olaf, Anne og Karam ser på det.
5. Samarbejde med søsterorganisationer, herunder EARMA
USA tur i samarbejde med EARMA.
Skal vi have "memorandum of understanding" med vores søsterorganisationer? EARMA og SRA
vil gerne oprette MoU med DARMA. Vi afventer deres oplæg.
EARMA har også planer om et rejsestipendie.
6. Samarbejde med AEU
AEU har endnu ikke udmeldt de vilkår de vil kræve for at varetage logistikken og administrationen
af DARMA kurser. De kan dog ikke lave kurser, der udelukkende tilbydes DARMA medlemmer.
Olaf snakker videre med dem.
7. Andre aktiviteter
7.a. NIH netværk
Projecturf har ændret deres system, så det ikke er så egnet. Wildapricot hjemmeside vil kunne
understøtte behov for netværket.
Der er stadig også stor interesse for netværket, også fra officielle amerikanske kanaler.
Amerikanske bevillingsgivere ønsker mere information om hvad det er i amerikanske bevillinger,
der giver problemer for os (bla. audits og compliance). John sender noget rundt omkring ønskerne
til info.
Der kommer et møde i NIH netværket i foråret.
7.b. Samarbejde med forskningsindikatornetværket
Lone har haft møde med dem. De lægger op til at deres medlemmer betaler 350 kr. pr. år, hvoraf
250 kr. går til DARMA's infrastruktur med hjemmeside mm.
Annette kontakter Marianne Gauffriau vedr. ERFA gruppe for forskningsindikatornetværket.

7.c. Kortlægning af efter- og videreuddannelse
ARMS og ARMA modellen passer bedre til DARMA end SRA modellen. Det er nok for ambitiøst
at lave en certificering på nuværende tidspunkt.
EARMA er også på vej med noget.
Lave gap analyse om ARMS analyse af behov dækker de danske behov. John spørger om vi kan få
adgang.
Annette kontakter Andrew fra ARMA om adgang til ARMAs hjemmeside for DARMA bestyrelsen.
Karam arbejder videre med oplægget efter vi har fået adgang til ARMS og ARMAs sider.
7.d. Rejsestipendier
EARMA starter også nogle rejsestipendier.
Karam opdaterer oplægget til rejsestipendier efter diskussion.
8. Eventuelt
Sekretariat - tages op igen til næste møde.

