DARMA Generalforsamling 2021
Bestyrelsens beretning for det forgangne år
Det forgangne år har for DARMA, ligesom resten af verden, været præget af Corona. Hvor både
Studieturen til Bruxelles og Introduktionskursus blev aflyst, og en masse arrangementer i stedet blev holdt
online. Ikke desto mindre har vi alligevel været ganske aktive.
Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde cirka hver anden måned. Fem af møderne har været online, et
enkelt blev afholdt på Frederiksberg. Det har været effektivt med den øgede mødefrekvens, som vi vil
fastholde, men vi håber naturligvis på, at det fremover bliver muligt at mødes fysisk hver anden gang.
Årsmødet er for første gang nogensinde blevet planlagt af bestyrelsen i samarbejde med en gruppe frivillige
DARMA-medlemmer. Gruppen har siden sidste år arbejdet på at sammensætte programmet, finde talere
og stået for alt det praktiske omkring afholdelsen. Tak til Christina Virring (RUC), Pernille Dahl Mortensen
(SDU), Pernille Hamburger Grøngaard (AU), Charlotte Wien (SDU), Kathrine Laursen (SDU), Karla Douw
(SDU), Martin Lund (Malmø Universitet), Laila Østergren (CBS), Jan Andersen (SDU), Ester Meyerholm
(DTU), Torben Høøck Hansen (KU), Barbara Spanó (DTU), Olaf Svenningsen (Psykiatrien i Syddanmark),
Agnete Lunddahl Jensen (KU).
Bestyrelsen har lagt fokus på afholdelse af arrangementer af relevans for DARMA's medlemmer. Vi er især
glade for at se de mange aktiviteter i de tre Special Interest Groups (SIG/ERFA) Private fonde, Impact og
Forskningssupport på mindre forskningsinstitutioner, hvor arrangementerne har tiltrukket mange deltagere.
Vi takker hermed de medlemmer der aktivt har taget ansvar for at drive disse netværk og har deltaget i
aktiviteterne, og på den måde er med til at sikre fagligt relevant indhold til DARMA's medlemmer. Desuden
er vi spændt på at følge udviklingen i de to nye SIG's Data & Automatisering samt Ledelsesinformation:
1. Private fonde: Stine Skipper (CBS), Nicolaj Tofte Brenneche (KU) og Jakob D. Sørensen (AU), hvor de
fleste arrangementer tiltrækker flere end 100 deltagere
2. Forskningssupport på mindre forskningsinstitutioner: Mads Lykke Berggreen (VIA) og Signe Nipper
(Absalon). Hvor blandt andet arrangementet med Séan McCarthy var populært
3. Impact: Hanne Dahl Mortensen (SDU) som har afholdt flere master classes og webinarer med et
stort deltagerantal
4. Personaleledelse: Esben Flindt (SDU), Lone Varn Johannsen (VIA)
5. Data & Automatisering: Esben Flindt (SDU), Jakob D. Sørensen (AU), som på sin vis handler om
professionens fremtid, hvor vi kan forvente mere datadreven og automatiseret tilgang til
forskningssupport i både pre-award, award og post-award faserne
6. Ledelsesinformation, tal og statistik om ekstern finansiering, Jakob D. Sørensen (AU), som
formentlig er relevant for alle dem, som i spørgeskemaundersøgelsen har angivet de ønsker
yderligere fokus på data
Desuden vil jeg gerne fremhæve de Master Classes som Hanne Dahl Mortensen har afholdt om blandt
andet CV-skrivning, og som efterfølgende er lagt tilgængelige på YouTube efter opfordring fra
medlemmerne. Bestyrelsen håber fortsat på at flere af DARMA's erfarne medlemmer vil dele deres viden
ved såkaldte Master Classes.
DARMA er fortsat aktiv i samarbejdet med udenlandske RMA-netværk. Den største nyhed er nok, at
DARMA's medlemmer nu qua deres DARMA-medlemskab også kan blive medlemmer af SRA International
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uden ekstra omkostninger, hvilket giver fuld adgang til alle SRAI's medlemsfordele. Hvoraf meget er gratis
og muligt at tilgå online. Der er for eksempel coffee talks, hvor et relevant emne diskuteres i en online
faciliteret event. Der er nyhedsbrev, diskussionsforum, The Journal – artikler om RMA. Dertil er der
medlemsrabat på webinarer, konferencer osv. DARMA har desuden underskrevet The Hiroshima statement
om god praksis for internationalt samarbejde, og som foreskriver at vi arbejder kollegialt, inkluderende,
professionelt, innovativt og ansvarligt. DARMA har to medlemmer der repræsenterer os i INORMS working
groups. Det er Lone Bredahl Jensen (SDU) og Jan Andersen (SDU). Bestyrelsen takker for deres indsats og
løbende tilbagemeldinger om arbejdet i disse grupper. Lone takker af for nu, og Marianne Gauffriau
overtager ansvaret.
Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at flytte hjemmeside og medlemsadministration til en anden
udbyder. Vi forventer at implementere det i 2021. Vi har fortsat lagt kræfter i LinkedIn netværket, som er
en god platform for medlemsdiskussioner. Vi opfordrer naturligvis alle DARMA's medlemmer til også at
dele faglige nyheder her.
Sidst men ikke mindst, har bestyrelsen i samarbejde med en bred repræsentation af medlemmer nedsat en
strategiarbejdsgruppe der har sat fokus på DARMA's fremtidige strategi. Vi har mødtes online og ellers
arbejdet i analysegruppe og udformet spørgeskemaundersøgelsen. Planen er at vi med den baggrund
udarbejder et udkast til en ny strategi, som vil blive forelagt medlemmerne for afstemning inden
implementering. Tak til Jan Andersen (SDU), Sasha Bermann (DTU), Karla Douw (SDU), Torben Høøck
Hansen (KU), Inge Holm (Region H), Ulla Jakobsen (Lundbeck fonden), Anne Overgaard Jørgensen (UFM),
Anne Katrine Kleberg Hansen (KADK), Helen Korsgaard (SDU), Niels Henrik Meedom (Lægemiddelstyrelsen),
Signe Nipper Nielsen (Absalon), Laila Østergreen (CBS), Nina Pedersen (KU), Olaf Svenningsen (Psykiatrien i
Region Syddanmark), Nicolaj Tofte Brenneche (AAU), Annedorte Vad (KU), John Westensee (AU) for
deltagelsen og den store indsats i både arbejdsgruppen og analysegrupperne.

Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år
Den første primære opgave for bestyrelsen er at sikre udarbejdelsen af DARMA's strategi, som
efterfølgende vil blive sendt til afstemning hos medlemmerne for dermed at blive løbende implementeret.
Bestyrelsen ønsker stadig at fastholde medlemmernes engagement og bakker meget op omkring de ideer
medlemmerne kommer med. Vi vil først og fremmest tage fat i dem, der via spørgeskemaundersøgelsen
har angivet at de gerne vil engagere sig i DARMA's arbejde. Men mulighederne for at være aktiv er stadig
uanede og der er altid rum til flere. Det kan være helt småt fra blot at sende et forslag eller man kan tage
aktivt ansvar for en aktivitet af kortere eller længere varighed. Hvert bestyrelsesmedlem fungerer som
kontaktpunkt og evt. sparringspartner på de opgaver, som medlemmerne påtager sig. Man står således ikke
alene, når man involverer sig i DARMA's arbejde.
Vi håber meget på at flere af vores arrangementer i det kommende år igen kan være fysiske. Men vi vil
naturligvis fortsætte med at afholde online arrangementer, da de er lette at gå til og populære at deltage i
uanset hvor man befinder sig i landet. Af fysiske arrangementer har vi Introkurset og Bruxellesturen på
tegnebrættet samt et håb om at kunne holde et sommer-/efterårsarrangement, hvor der udover det
professionelle indhold også bliver stor mulighed for at netværke. Bestyrelsen planlægger at afholde
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Diversity in Research-workshoppen igen men denne gang i et fysisk format. Desuden er der en Master Class
om Gender i ansøgningsprocessen - fra compliance til impact på tegnebrættet.
Udover arrangementer for DARMA's medlemmer, har vi også arrangementer i vores Topical Networks og
om et par dage (14. juni) afholdes der f.eks. et møde i Forskningsindikatornetværket (FIN)om Impact - nye
registrerings- og målemetoder.
Jeg minder igen om at der er plads til frivillige, og des flere der er aktive, des flere aktiviteter kan vi afholde
og på den måde sikre, at DARMA er væsentlig og relevant for medlemmerne. Af medlemsundersøgelsens
resultater, er det for eksempel tydeligt, at der er et stort ønske om mere fokus på post-award, så hvis et par
medlemmer har lyst til at arbejde med det, vil vi ret hurtigt kunne møde det behov.

