Kandidater til DARMA's bestyrelse (alfabetisk efter efternavn)

Marianne Gauffriau
Marianne Gauffriau er kandidat til posten som kasserer i DARMA
Jeg har siden 2017 været kasserer i DARMA og før det alm. medlem af bestyrelsen. Jeg genopstiller
til posten som kasserer for at færdiggøre implementering af nyt administrativt system (ForeningLet),
der letter det administrative arbejde i DARMA fx ved at effektivisere betaling af kontingenter.
Fordelen ved det nye system er, at det kan håndtere flere processer, som DARMA nu kører i
systemer, der ikke ’snakker sammen’.
Udover at varetage administration i DARMA ligger min faglige ekspertise inden for
forskningsevaluering, som bl.a. diskuteres i INORMS, og open science, som spiller en stor rolle i
rammeprogrammet Horizon Europe. I DARMA er jeg tovholder på Forskningsindikatornetværket
(FIN) og planlægger en master class om open access publicering.

Jeg er ansat i Københavns Universitetsbiblioteks centrale forskerstøtteenhed og har tidligere
arbejdet med ekstern finansiering på Københavns Universitet (Sundhedsvidenskab) og før det i
Danmarks Grundforskningsfond.

Mads Lykke Berggreen, Forskningsrådgiver/Fundraiser, VIA University
College
Jeg har arbejdet 6 år i Forskningsstøtteenheden på AU, og 2 år i Projektstøtte på VIA. Erfaringerne
fra de to vidt forskellige institutioner giver mig et godt udgangspunkt for at repræsentere bredden i
DARMA.
I mine første to år i bestyrelsen har jeg arbejdet med
•
•
•

at bringe netværket ”Research Management at Smal Institutions” ind i DARMA.
at arrangere workshops (om Horizon Europe og diversitet i forskning).
at aktivere DARMA-netværket på LinkeIN.

Hvis jeg opnår genvalg, vil jeg arbejde for at vi reducerer vores egenbeholdning gennem attraktive
medlemsarrangementer- og medlemsgoder.

Martin Lund, Malmö Universitet
Martin Lund, cand.mag. i historie, KU 2001. Bor i København og pendler til Malmø Universitet
(hjemmearbejder), hvor jeg arbejder som research officer/forskningskonsulent med EUforskningsfinansiering på Grants Office, Universitetskansliet (svarer nogenlunde til et
rektorsekretariat i DK).
Jeg har ca. 15 års erfaring med forsknings- og projektfinansiering samt projektledelse,
centeradministration og ledelsesbetjening fra bl.a. KU Biologi, DTU Systembiologi, KU Jura og senest
Malmö Universitet.
Jeg synes i denne DARMA-sammenhæng, at det kunne være særligt interessant at se nærmere på
best practice mellem Danmark, Sverige og andre lande, eksempelvis UK, USA, Canada og Australien,
hvad gælder både offentlig og privat ekstern forskningsfinansiering og dennes impact, ligesom jeg
har gjort tidligere eksempelvis ifm. at få et overblik over anvendelsen af eksterne EUansøgningskonsulenter i de to lande. Jeg deltager i DARMA's impact-arbejdsgruppe og har for nylig
udarbejdet en rapport til forskerne med en analyse af international societal impact-måling, hvor vi
har skabt en slags værktøjskasse og best practice for, at vores forskere skal kunne arbejde bedst
muligt med måling og dokumentation af deres forsknings societal impact i fremtiden. I analysen
indgår UK, Canada, Australien, Holland og et par svenske universiteter. I DARMA ville jeg udover
impact arbejde for en yderligere professionalisering og internationalisering af vores metier i
forlængelse af det arbejde, som EARMA og blandt andre vores kollega Jan Andersen ved SDU har
bidraget til.

Camilla Riel, forskningskoordinator, Roskilde Universitet
Jeg er uddannet antropolog og ansat som forskningskoordinator på Institut for Samfundsvidenskab
og Erhverv, Roskilde Universitet. Jeg har arbejdet med forskningsunderstøttelse i syv år og har før
min ansættelse på RUC blandt andet været ansat hos Innovationsfonden. Mit kendskab til, hvordan
bedømmelsen af ansøgninger rent praktisk foregår, drager jeg fordel af nu, hvor jeg understøtter
ansøgninger på mit institut. Udover pre-award arbejde varetager jeg også samarbejdsaftaler og
projektadministration på en bred vifte af bevillinger. Det er en høj prioritet for mig at sikre et godt
samspil mellem pre-award og post-award, hvilket jeg også ønsker at have fokus på som medlem af
DARMA's bestyrelse. Jeg synes, det er vigtigt, at DARMA både har tilbud af bred interesse og mere
målrettede fora, der giver mulighed for konkret erfaringsudveksling om specifikke arbejdsområder.
Derudover brænder jeg for strategi-arbejde og vil gerne omsætte input fra den nyligt gennemførte
medlemsundersøgelse til en ny, spændende handlingsplan.

Jakob D. Sørensen, Aarhus Universitet
Det er med stor fornøjelse jeg genopstiller til bestyrelsen i DARMA.
Siden jeg blev valgt til bestyrelsen, har arbejdet naturligt nok været præget af corona. Vi og jeg fik på
den konto aflyst flere nærmest fuldstændig planlagte aktiviteter; Et årsmøde, en planlagt workshop
om donationsarbejde og et netværksmøde om private fonde. Men jeg synes, at DARMA på
forbilledlig vis har omstillet sig til den nye situation. Jeg selv har fokuseret på at genstarte samt
deltage i arbejdet i vores Special Interest Group "Private fonde". Her har vi fået samlet en meget
aktiv gruppe af medlemmer, der har arrangeret to meget velbesøgte (over 100 deltagere i begge)
webinarer med LEO Fonden og Realdania samt TRYG Fonden og Grant Manager. Jeg ser meget frem
til sammen med gruppen at fortsætte dette arbejde. Desuden har jeg koordineret en evaluering af
DARMA's strategiworkshop. Et arbejde, der har ført til, at der i regi af Special Interest Group "Data
and automation" arbejdes med kommende medlemsaktiviteter indenfor temaet "vores branches
fremtid". Desuden har jeg taget initiativ til dannelsen af et lille netværk indenfor
"Ledelsesinformation, tal og statistik om ekstern finansiering". Her drøfter og erfaringsudveksler vi
om emnet. Og jeg ser meget gerne at dette arbejde snart leder til webinarer og/eller møder for en
bredere kreds af medlemmer. Endelig vil jeg gerne genoptage arbejdet med den aflyste
donationsworkshop. Så med en fortsættelse af disse aktiviteter samt igangsættelse af nye, håber jeg
at DARMA's medlemmer vil genvælge mig til bestyrelsen.

