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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 
 

Møtetid:  Torsdag 10.03.2015, kl. 12:00-12: 50 

Møtested: Nettmøte, connect.uninett.no 

Tilstede:  Troels Jacobsen (leder; UiS), Konstantinos Chilidis (UiO), Kathrine Huke 
Markengbakken (HiG), Eirin Fausa Pettersen (HiB), Petter Román Øien 
(Nordlandssykehuset HF), Målfrid Tangedal (UiA, vara) 

Ellers møtte: Ragnar Lie (UHR), Nina Hedlund (Forskningsrådet), Lill-Iren Gabrielsen 
Mikalsen (NARMA-sekr), Håkon Fottland (Narma-sekr, referent) 

Forfall:  Vibeke Moe (nestleder; HiOA), Ågot Aakra (NMBU), John Kamsvåg 
(NTNU) 

Arkivref.: 2014/269-22 
 

 

2015/06 Oppfølging av referat og arbeidsnotat fra forrige møte, 04.02.2015 

Utkast var utsendt i epost 05.02.2015 med kommentarfrist 16.02.2015. Det kom ikke 
ytterligere kommentarer. 

 

2015/07 NARMA vårkonferanse 13-14.04.2015 

1. Justering av hotellbestilling, inntil 25% per 13.mars.  

Det er pr 06.03.2015 følgende antall påmeldte: bestilt antall i parentes: 
 Overnattinger: 147 (200) 
 Konferansedeltagere: 226 (250) 
 Konferansemiddag: 147 (200) 

Det er booket et ekstra møterom til maks 40 personer begge dagene. 

Vedtak:  
Antall overnattinger og middager justeres til en rimelig restbestilling - f.eks. 160. Det 
avklares med hotellet om tilsvarende justering av antall dagpakker. 

 

2. Praktisk gjennomføring av programmet - evt. detaljer 

En hadde på møtet inntrykk av at detaljplanleggingen av program og sesjoner et var i godt 
gjenge. I anledning forfall for en av innlederne arbeidet en med å finne erstatter. 
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Det var til møtet fremmet ønske om en EURAXESS-presentasjon i plenum. En fant at dette 
kunne ordnes praktisk med 5 min i slutten av plenum 13.april pluss en evt. stand begge 
møtedagene. Troels Jacobsen følger opp. 

Ang. programmet på nett ble det nevnt at det var noe varierende innhold for de ulike 
sesjonene, og at en kunne ønske et mer helhetlig inntrykk. Sekretariatet kommenterte at 
tekst og bilder hadde blitt publisert rimelig etterhvert som en hadde mottatt informasjon 
fra sesjonene, og at det per nå var knapp kapasitet til å lete fram ny tekst og bilder. 

Sesjonsledere på konferansedagene er som følger:  
 Plenum 13.april:   Troels G. Jacobsen 
 Sesjon Impact:   Konstantinos Chilidis og Vibeke Moe 
 Sesjon Økonomi:   Kathrine Huke Markengbakken 
 Sesjon Etikk:    Jorunn H. Barka og Heidi Skramstad 
 Sesjon Bibliometri:   Ågot Aakra 
 Sesjon IPR:    John Kamsvåg 
 Sesjon Forskningsadm.: Ragnar Lie 
 Plenum 14.april:   Ragnar Lie 

Det er bestilt NARMA-krus som gaver til innlederne. 

 

3. Ytterligere konferanseannonsering på institusjonene? 

Det var enighet om å sende ut påminnelser om konferansen til institusjonene (UHR-
epostlister) og til helse-sektoren (eposter og direkte kontakt). Sekretariatet lager utkast til 
tekst. 

 

2015/08  Internasjonalt NARMA AU-møte i 2015 

En vurderte ARMA-konferansen 01-03.juni i Brighton, UK, som mest aktuell. AU-
medlemmene vurderer og melder inn mulighet for å kunne delta. En vil ta opp evt. 
tilrettelegging og særlige behov ved besøket med ARMA. 

 

2015/09  Eventuelt 

A. Mandatendring på årsmøtet 

Som følge av at UHR Forskningsutvalg har overtatt ansvaret for NARMA (jf. sak 2015/5-D) 
bør en vurdere behovet for å justere teksten i NARMAs mandat. Ragnar Lie følger opp. 

 

Neste møte  

Tid for neste møte ble ikke avtalt; det er naturlig å ta dette opp etter valget på årsmøtet. 

Møtet ble avsluttet kl 12:50 

 


