DARMA Bestyrelsesmøde november 2020
Referat
Dato:

2020-11-17

Tid:

Kl. 9:00-12.00

Sted:

Online

Deltagere:

Annedorte, Marianne, Christina, Mads, Jakob, Hanne, Signe

Afbud:
Referent:

Christina

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN
Deltagere/Afbud

Annedorte: Navneopråb og velkommen – alle er til stede

Input til dagsordenen

Annedorte: Nye punkter tilføjes.
Ingen nye punkter
ØKONOMI
Marianne gennemgår foreningens aktuelle økonomiske status
– med fokus på hvor mange midler der er brugt til og med 3. kvartal.
Der bliver refunderet nogle af indtægterne fra introkurset da gebyret, som
vedtaget af bestyrelsen, er sat ned.
Der er endnu ikke afholdt udgifter til introkurset, men de forventes at komme
da kurset er udskudt til 2021. Et mindre honorar er udbetalt.

Status på økonomi

Budgettet til internationale samarbejder forventes ikke brugt grundet Corona.
Eo rejsestipendiat (5000 kr) er udbetalt. Hvis INORMS aflyser igen skal
midlerne betalt dertil refunderes til DARMA
Det er glædeligt at ERFA grupperne har haft et forbrug. SIG grupperne
opfordres til at bruge flere midler næste år. Budgettet for næste år kan
forhøjes.
.
Budgettet er opdateret og ligger i Dropbox.

Rejsestipendier

Hanne orienterer: Indkomne ansøgninger
Ingen ansøgninger
BESTYRELSESOPGAVER

Årsmøde 2021

Hanne og Christina orienterer: Diskussion af procesplan
Første møde i planlægningsgruppen for årsmødet er afholdt og der kom
mange gode ideer til indhold (er rundsendt). Næste møde er i februar 2021.
Det diskuteres hvorvidt der er muligt at afholde årsmødet som fysisk
arrangement eller evt. arbejde i to spor; ét med et fysisk arrangement og et
med et virtuelt arrangement. Da det er to forskellige typer af arrangementer,
og kan bl.a. resultere i at DARMA ulejliger flere arrangører og mennesker end
nødvendigt, indstiller planlægningsgruppen at man arbejder videre med
årsmødet som kun virtuelt arrangement. Der er dog mulighed for at supplere

det virtuelle årsmøde med et halvdagsmøde hvor DARMAS medlemmerne
har mulighed for at mødes for bl.a. at netværke. Det er tilslutning til dette.
Årsmødet i 2021 skal være et sammenhængende event og ikke afbrudte
sessioner over flere dage. Ved gennemgangen af de indkomne forslag fra
planlægningsgruppen bemærkes, at Horizon Europe fylder meget. Det
understreges også at Innovationsfonden er vigtig at have med – både i kraft af
sin nye rolle i fondslandskabet og i diskussionerne om deres SSH tilgang
fremadrettet. Disse pointer tages med tilbage til planlægningsgruppen.
Generalforsamling 2021

Annedorte og Marianne orienterer: Intet nyt

Hjemmeside

Annedorte orienterer:
Annedorte opdaterer jævnligt med hvad der kommer ind – Intet til diskussion

Mail

Jakob orienterer: Mailen tjekkes jævnligt – Intet til diskussion

LinkedIn

Mads orienterer: Mads lægger op når der kommer noget – Intet til diskussion

Netværk

Annedorte orienterer: (EARMA, INORMS, SRA, mm.)
Annedorte har rundsendt info omkring partnerskaber mellem foreningerne til
bestyrelsen.
DARMA er interesseret i partnerskabsideen, men har ikke modtaget
yderligere fra SRA for at kunne komme videre i processen. Annedorte bad om
kommentarer til aftalen fra INORMS inden ugens udgang, ellers vil hun
godkende den pva. DARMA.

Øvrigt

Hanne orienterer: Procesplan for Webinars og møder
Ligger i dropbox under procesplaner. Der er enighed om at de to dokumenter
skal være hver for sig. Hanne tjekker hvorvidt det er de samme regler i begge
dokumenter. Marianne kigger med og giver input.

DARMA Strategi

Annedorte og Signe orienterer:
Første møde er afholdt i arbejdsgruppen som har 17-18 medlemmer. Der er
god repræsentation fra forskellige organisation, og både pre- og post award er
repræsenteret. Der er nedsat følgende 3 analysegrupper til det videre arbejde
1). Professionens fremtid. 2). Medlemssammensætning og Karriereudvikling
og 3). Medlemsdrevet initiativer og videndeling.
Et forslag om at benytte firmaet Bespoke til at facilitere hvad de kalder en
'Horizon Scanning' til at lave en medlemsundersøgelse blev diskuteret i
gruppen, men det er for dyrt og står ikke mål med udnyttet. Det blev i stedet
foreslået at lave et surveymonkey eller lignende.
SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

IMPACT

Hanne orienterer:
Feedback fra webinar Fast track impact https://www.fasttrackimpact.com/forresearchers Webinaret med Mark Read om impact blev afholdt med succes.
Der er enighed i bestyrelsen om at arrangøren af alle sådanne
arrangementer/webinarer (hvis medlem af bestyrelsen) efter afholdelsen
udsender et kort skriv, hvor der gøres status på arrangementet.

Personaleledelse

Annedorte orienterer:
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Field Code Changed

Næste møde er 10 december 2020, Annedorte deltager ikke. Lone Varn er
gruppens tovholder og opdaterer også om gruppens aktiviteter på DARMAS
hjemmeside.
Små
forskningsinstitutioner

Mads og Signe orienterer:
Afklaring af budget til Sean McCarthy arrangement:
Der arbejdes fortsat med arrangementet som betales af fire institutioner med
hver 10.000 kr. og hvor deltagerbegrænsningen er 40 personer. Det
diskuteres om, og hvordan DARMA kan købe sig ind til de pladser der ikke
optages af institutionerne. Der er enighed om at DARMA betaler for de ekstra
pladser der tilbydes medlemmer, plus dem som er medlemmer af DARMA og
som arbejder på en af institutioner. Datoen for arrangementet er 3. februar
2021. Mads afklarer hvor mange pladser de fire institutioner selv skal bruge.

Private fonde

Jakob orienterer:
Der er blevet nedsat en SIG gruppe der handler om privat finansiering/fonde.
Der er afholdt ét møde i oktober 2019 og planlagt flere – disse er dog blevet
udskudt pga. Corona. Gruppen som arbejder med dette emne er stor. Det vil
fremover være Stine Skipper fra CBS og ikke Philipp Ostrowitz der er
tovholder på gruppen.. Annedorte retter på hjemmesiden.

Øvrigt
TOPICAL NETWORKS
Forskningsindikatorer

Marianne orienterer:
Ikke noget nyt – med alle de andre webinarer der tilbydes pt. giver det ikke
mening at tilbyde et nyt. Afventer derfor til 2021.

US Grants

Annedorte orienterer:
Igangsættes tidligst primo 2021.

Øvrigt
AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR
Introduktionskursus
11. november 2020

Jakob orienterer:
Kurset er rykket til november 2021. Det har for tidligere tilmeldte været muligt
at få midlerne tilbage eller få dem overført til et nyt kursus. Alle pladser på
kurset i 2021 er booket.
Annedorte foreslår at holde et intromøde online for at opretholde interessen
for DARMA. Et intromøde som evt. kan gøres permanent. Har talt med Søren
Barlebo men det han tilbød var ikke relevant. Annedorte taler med nogle af de
mere erfarne medemmer af DARMA for at høre om de vil holde oplæg.
Bestyrelsen tilslutter sig ideen.
Jakob vil muligvis gerne deltage i det videre arbejde sammen med Annedorte.

Strategiworkshop

Jakob orienterer:
Nyt koncept er udviklet og godkendt i ledernetværket. Hvor det tidligere
handlede om branchens strategiske retning, er fokus nu på hhv. SDG og
forskerstøtte som emner (er sat på pause) og Digitale teknologier, der som
koncept er ved at blive udviklet. Oplægsholder vil sandsynligvis blive
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præsenteret for bestyrelsen i 2021. Ideen er at tilbyde konceptet til
medlemmerne og evt. til søsterorganisationerne.
Workshop for fonde og
universiteter 2020

Annedorte og Signe orienterer:

Master classes

Mads orienterer:

Arbejdet genoptages i 2021

Marianne ønsker at afholde et webinar om Open Access publicering i Horizon
2020. Bestyrelsen er enig i at der vil være interesse for dette.
Westensee Workshops

Hanne orienterer:
Ikke noget nyt

Workshop om diversitet

Mads orienterer:
Indholdsmæssigt gik workshoppen om Diversitet godt. Det var lidt
overraskende at internationaliseringen fyldte så meget. Diskussion af hvordan
det sikres at tilmeldinger fastholdes så der ikke kommer for mange afbud – og
hvor andre kunne have haft glæde af pladserne. Én mulighed er en reminder
hvor det tydeligt fremgår at man skal framelde sig hvis man er forhindret. Der
er tilslutning til at der fortsat skal være gratis arrangementer i DARMA. Mads
overvejer hvorvidt et sådant arrangement skal afholdes igen. Det kunne evt.
være et indslag til årsmødet og sættes ind i den kommende aktivitetsplan

Øvrige

Intet
KOMMENDE AKTIVITETSPLAN

Studietur til Bruxelles
2021

Christina orienterer:

Studietur til udlandet

Signe orienterer:
Ikke noget nyt

Har fået henvendelse fra DANRO som planlægger webinarer i december
2020 som erstatning for turen i december for DARMAS medlemmer. Når der
er datoer på plads annonceres disse på hjemmesiden.

Holland? Ikke noget nyt (grundet Corona).
Jakob foreslår at medlemmerne skal have mulighed for at byde ind med ideer
til studieture. Bestyrelsen er enig, men det må vente til det er muligt at rejse.
Dontationsworkshop

Jakob orienterer:
Der arbejdes på at finde relevante oplægsholdere til en online workshop
omkring emnerne tal, statistik og ledelsesorientering på pre-award området i
stedet. Der har også været tanker om at afholde et arrangement omkring
donationer, men dette bliver til et bobler i 2021.

Øvrige

Hanne orienterer: Forslag fra medlemmer om EARMA 2024 i Odense
Hanne har meldt til Oluf at hun gerne vil deltage i at arrangere mødet - postcorona.
IT

Administrative systemer

Marianne orienterer:
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Marianne ønsker at arbejde videre med foreningslet.dk Hvis DARMA skal
skifte system vil det tage et par dage og er ikke muligt før januar. Det
overvejes også om hjemmesiden skalskiftes til WorldPress.
Hvis der skiftes til foreningslet.dk kan det bl.a. betyde at medlemmer kan
melde sig ind fra dd. i stedet for januar til januar.
UDESTÅENDER OG EVT
Nyt fra vores
organisationer

Runde med nyt fra bestyrelsesmedlemmerne fra deres arbejdsplads.
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