DARMA Bestyrelsesmøde januar 2021
Referat
Dato:

2021-01-29

Tid:

Klokken 10:00-13.00

Sted:

Online

Deltagere:

Annedorte, Marianne, Christina, Mads, Jakob, Hanne

Afbud:

Signe

Referent:

Annedorte

FORMANDEN BYDER VELKOMMEN
Deltagere/Afbud

Annedorte: Navneopråb og velkommen

Input til dagsordenen

Annedorte: Nye punkter tilføjes.

Formandens status

Bestyrelsen diskuterer konsekvensen af at formanden pt. ikke er i ansættelse.
Vi aftalte, at AV fortsætter som formand indtil hun er på valg eller får et job i
en anden branche, hvor det ikke længere giver mening at fortsætte.
ØKONOMI
Marianne gennemgår foreningens aktuelle økonomiske status

Status på økonomi

Der er enkelte poster som muligvis er posteret forkert. MG taler med
revisoren i næste uge, og gennemgår det derefter med AV

Rejsestipendier

Hanne orienterer: Der er ikke indkommet ansøgninger. Men der er udbetalt to
rejsestipendier af 5000 kr. til INORMS Hiroshima. MG beder om at af
stipendierne betales tilbage, da arrangementet afholdes online.
BESTYRELSESOPGAVER

Årsmøde 2021

Hanne og Christina orienterer: Programmet er godt under udvikling, og der
skal vælges hvilket online system vi skal bruge og hvem der skal være
facilitator. HDM og CV undersøger hvad det vil koste (der er budget på
omkring 65.000 afsat til årsmødet i alt, og der kan evt. også bruges af den
strategiske reserve 20.000 kr.)

Generalforsamling 2021

Annedorte og Marianne orienterer: Intet nyt

Hjemmeside

Annedorte orienterer: Intet nyt

Mail

Jakob orienterer: Flest mail omkring kontingent, og enkelte omkring
Mariannes workshop

LinkedIn

Mads orienterer: Der har været nogle få indlæg og jobopslag samt en enkelt
faglig diskussion

Netværk

Annedorte orienterer: (EARMA, INORMS, SRAI, mm.). EARMA og INORMS
vil blive afholdt online. DARMA har nu underskrevet MoU med SRAI om at
DARMA-medlemmer gratis kan blive medlem af SRAI og dermed opnå de
medlemsfordele der er ved det. AV er i dialog med SRAI om lanceringen af
dette

Arbejdsgruppe om
Strategi for DARMA

Annedorte og Signe orienterer: De første møde i arbejdsgruppen er afholdt
og andet møde er planlagt. Der vil grupperne fremlægge deres forslag til
DARMA's strategi og derefter kan et udkast udarbejdes

Procesplan for
arrangementer

Hanne og Marianne fremlægger: HDM sender de endelige udkast til
bestyrelsen

Øvrigt

Intet
SPECIAL INTEREST GROUPS (ERFA-GRUPPER)

IMPACT

Hanne orienterer: Der er holdt et par webinars, og der er ikke planlagt mere
lige nu. Hanne er i dialog med Poul Melchiorsen (AAU) om impact og PURE,
og den diskussion forventer vi at informere medlemmerne om på et tidspunkt

Personaleledelse

Annedorte orienterer: Mødet blev aflyst, og der er derfor ikke noget nyt

Små
forskningsinstitutioner

Mads og Signe orienterer: Sean McCarthy seminar afholdes på onsdag. Der
er cirka 60 tilmeldte
Det næste møde skal handle om biases, diversity osv.

Ledelsesinformation

Jakob orienterer: Mail sendt ud til medlemmerne, og et par stykker har meldt
tilbage. Første møde afholdes på tirsdag, hvor gruppen ser på hvad
ledelsesinformation er på de forskellige institutioner, og hvad vores roller er.
Der planlægges at holde et online seminar efterfølgende

Private fonde

Jakob orienterer: Stine Skipper er den drivende initiativtager. Den 18. marts
afholdes et seminar hvor Real Dania og LEO-fondet er på programmet.
Næste møde igen vil blive med Trygfonden
TOPICAL NETWORKS

Forskningsindikatorer

Marianne orienterer: MG har en aftale med Jørgen Albrechtsen (AAU) om at
være vært på næste møde. Det planlægges til afholdelse her i foråret 2021

US Grants

Annedorte orienterer: Igangsættes tidligst primo 2021

EARMA's
lederuddannelse

Annedorte orienterer: Laila Østergren (CBS) har stillet forslag om at oprette et
netværk, og Annedorte har sendt forslaget ud til medlemmerne. Der er ikke
kommet respons endnu

Øvrigt
AKTIVITETSPLAN INDEVÆRENDE ÅR
Bruxelles webinar

Christina orienterer: DANRO har sendt forslag til datoer

Introduktion til
professionen (online)

Annedorte orienterer: AV foreslår, at vi bruger de erfarne medlemmer og
bestyrelsen til at afholde et årligt online introduktionsmøde

Introduktionskursus

Jakob orienterer: Mødet er fuldt booket og vi håber at kunne afholde det som
planlagt i efteråret

11. november 2020
Workshop for fonde og
universiteter

Annedorte og Signe orienterer: Intet nyt
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Strategiworkshop

Jakob orienterer: Der er afholdt møde sidste fredag. Jakob følger op med
Esben og orienterer resten af bestyrelsen, AV hjælper med hjemmeside

Master classes

Mads orienterer: MG's om open access afholdes i løbet af året, ellers er der
ikke kommet forslag til temaer

Westensee Workshops

Hanne orienterer: Intet nyt

Øvrige
AKTIVITETSPLAN NÆSTE ÅR
Ideer

Ikke endnu
IDEER TIL AKTIVITETER DER KAN AFHOLDES

Donationsworkshop

Jakob. Ide: Brakely bureau kunne evt. bruges

Diversitetsworkshop

Mads. Jakob Feldtfos' workshop om diversitet i forskningen

Studieture til udlandet

Signe orienterer:
Holland? Medlemsinvolvering?

Værktøjsworkshop
EARMA 2024

Hanne orienterer: Forslag fra medlemmer om EARMA 2024 i Odense
IT

Administrative systemer

Marianne orienterer: Vi vil gerne skifte til Forening Let, MG og AV ser på det
AV og MG ser på om vi samtidig skal skifte fra Wild Apricot til Wordpress for
hjemmesiden
UDESTÅENDER OG EVT

Nyt fra vores
organisationer
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