
 
 

 

Norsk nettverk for forskningsadministrasjon • http://narma.no • post@narma.no • leder: Troels Gyde Jacobsen 
Sekretariat: Avdeling for forskning og utviklingsarbeid - UiT • 9019 Tromsø • Faks: 7764 4900 
Seniorrådgiver Håkon Fottland • tlf.: 7764 5529 
 

  

MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 
 

 
Møtetid:  Mandag 31.03.2014, kl. 17:30-19:00 

Møtested: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 

Tilstede:  Troels Jacobsen (leder; UiS), Konstantinos Chilidis (UiO), Kathrine Huke 
Markengbakken (HiG), John Kamsvåg (NTNU), Eirin Fausa Pettersen 
(HiB) 

Ellers møtte: Nina Hedlund (Forskningsrådet), Ragnar Lie (UHR), Kjærstin Åstveit 
(UHR), Håkon Fottland (Narma-sekr, referent) 

Forfall:  Vibeke Moe (nestleder; HiOA), Petter Román Øien (UiN), Ågot Aakra 
(NMBU) 

Arkivref.: 2014/269 -6 HFo000/416 
 

 

 

2014/09 Oppfølging av referat fra forrige møte 

Referatet var utsendt i epost 24.01.2014 med kommentarfrist 04.02.2014. Det kom ikke 
ytterligere kommentarer utenom det som følger i sakene nedenfor. 

 

2014/10 NARMA årsmøte 2014 

Saksliste for årsmøtet ble publisert/utsendt 20.03.2014 etter epost-kommentarer i AU. 

Saksliste, dokumenter og gjennomføring av årsmøtet ble diskutert, inkludert forslag 
personer. Det skal  

Ifølge NARMAs vedtekter skal det på årsmøtet legges fram “plan for arbeidet i det 
kommende år, inklusive budsjett”. Det ble her diskutert om dette skulle forstås som 
budsjett for inneværende år, dvs det som ble vedtatt av UHRs styre for 2014, eller utkast 
til budsjett for 2015 som vi skal presentere for UHR kommende høst. Det er plan og 
budsjett for 2014 som er presentert i utsendte sakspapirer. 

 

2014/11 Status NARMA Vårkonferanse 2014: 01-02.04.2013 

Praktisk gjennomføring  av konferansen syntes å være vel planlagt. Deltagere fra UiT/AFU 
vil hjelpe til ved registrering osv. 

Ordstyrere: 

 Sesjon 1a: John Kamsvåg og Kathrine Huke Markengbakken 
 Sesjon 1b: Petter Román Øien 
 Sesjon 2a: Kathrine Huke Markengbakken og John Kamsvåg 
 Sesjon 2b: Kristine Langerød (HiT) 
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 Plenum: Troels Jacobsen 

Det ble ikke oppnevnt referenter til å summere diskusjoner og kommentarer. 

Muligheten til å vise Twitter-meldinger fra konferansen på NARMAs nettsider ble etterlyst. 
(Det ble samme kveld fastslått at tekniske endringer sommeren 2013 gjør at det må 
installeres en ny WordPress-plugin for dette.) 

 

2014/12 NARMA-aktiviteter høsten 2014 

Dette ble diskutert som grunnlag for diskusjon på årsmøtet. 

Mulige tema for spesifikke seminarer: 

1. CRIStin, Evaluering av publiseringsindikatorer, CRIStin prosjektbank, Sjekke dette med 
USIT 

2. Karriereutvikling for forskningsadministratorer, med referanse til ARMA. 

Nærmere diskusjon av framdriftsplan, valg av tema og ansvarlige gjøres på neste AU-
møte. 

 

2014/13  NARMA vårkonferanse 2015 

En ønsket å arrangere konferansen i Oslo innen datoene 16-20.mars og 13-17 april. 
Sekretariatet følger opp mulige lokaliteter. 

En ønsker å legge til rette for at innledere kan melde seg og presentere eget arbeid til 
konferansen. Nærmere diskusjon av framdriftsplan, valg av tema og ansvarlige gjøres på 
neste AU-møte. 

 

2014/14  NARMA og mva. problematikken 

En ønsket å at dette opp med referanse til ulik praksis ved institusjonene og 
skattekontorene rundt om i Norge. Vi avventer tilbakemelding på fellesinnspill. 

 

2014/15  NARMA-arbeidsutvalg, utlandsmøte 

Det var ønske om å ha neste AU-møte i forbindelse med ARMA 2014 Conference, 
Blackpool, UK, 09-11.06.2014.  

Etter konferansen ble det klart at bare et fåtall av AU-medlemmene hadde anledning til å 
delta på denne anledningen. Andre alternativer vurderes. 

 

2014/16  Eventuelt 

(intet) 

 

Neste møte 

 Tidspunkt avklares.  

Møtet ble avsluttet kl 19:00 med middag på Tabibito. 


