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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 
 

Møtetid:  Torsdag 10.12.2015, kl. 13:00-15:00 

Møtested: Nettmøte, connect.uninett.no 

Tilstede:  Konstantinos Chilidis (UiO), Troels Jacobsen (leder; UiS), Ståle Liljedal 
(UiT), Tanja Strøm (HiOA), Hanne Merethe Sørgjerd (nestleder, NTNU), 
Målfrid Tangedal (UiA), Stian Sundell Torjussen (vara, HiH) 

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

Forfall:  Kathrine Huke Markengbakken (HiG), Eirin Fausa Pettersen (HiB), 
Solveig Fossum-Raunehaug (vara, NMBU), 

Arkivref.: 2014/269-38 
 

 

2015/41 Oppfølginger: referat fra forrige møte 

Revidert referat fra møte 10.11.2015 var utsendt; ikke ytterligere kommentarer på dette. 

 

2015/36 NARMA-strategi 2016-2017 

NARMA-strategi 2016-2017 diskuteres videre når det foreligger oppdateringer. 

 

2015/42 NARMA vårkonferanse 2016 

Program for NARMA vårkonferanse 2016 var hovedsak på møtet og diskusjonen tok 
utgangspunkt i oppdatert referat fra forrige møte. 

Utkast til program (vedlagt) er sendt ut og kvalitetssikres før publisering på narma.no. 

Punkter i tillegg: 

 Nyhetsproduksjon fra konferansen. Sekretariatet lager utkast til invitasjon og 
arbeidsbeskrivelse (målgruppe journaliststudenter) for å fangste og publisere nytt 
og nyheter fra konferansen mens den pågår. (Sekretariatet før nyttår) 

 Navnelapper for konferansen skal ha fornavn i store bokstaver 
 Bordplassering. På konferansen skal deltagerne plasseres ved bordene slik at en 

får en god blanding og en unngår plassering i tradisjonelle klynger 
 Konferanseavslutning: Konferansen planlegges med avslutning til lunsj 13.april. 

(Merk: Per i dag er lunsj denne dagen bestilt til kl 11:30; det kan undersøkes om 
det er mulig å flytte denne lunsj-tiden til kl 13:00.) 
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 Spesialistinteressegruppene – SIG. En konstaterte at det så langt har vært lite/ingen 
aktivitet i SIGene 

 Sosial begivenhet. Sekretariatet organiserer sosial underholdning og kulturelle 
innslag til konferansen, spesielt til konferansemiddagen og etterpå. En kan 
eksempelvis hyre inn en artist, kontakte studenter i kunstfag (musikk, dans, teater). 
(Sekretariatet etter nyttår) 

 Kvalitetssikret program er klart for publisering i løpet av uke 51 (14-18.desember); 
sesjonsansvarlige sikrer sine respektive sesjoner 

 

2015/43 NARMA møte med UHR Forskningsutvalg 

NARMA-leder deltok på møte i UHR Forskningsutvalg 27.11.2015 der NARMA arbeidsplan 
og budsjett for 2016 var orienteringssak. Det var ingen kommentarer til orienteringen og 
arbeidsplan og budsjett for NARMA 2016 ansees godkjent. Det foreligger ingen 
dokumenter i saken. 

Det ble videre opplyst at det arbeides med forskjellige finansår: UHR benytter 
kalenderåret, mens NARMA benytter året mellom vårkonferansene. 

 

2015/44 Nytt sekretariat for NARMA 

Ny institusjonsvert for overtagelse av NARMA sekretariat per 01.01.2016 foreligger enda 
ikke. UHR har kontaktet UiT for en mulig halvt-års forlengelse; tilbakemeldingen var at en 
ikke ønsket dette på grunn av pågående fusjoner (både tidligere og nå) og en har ikke lagt 
dette inn i arbeidskabalen for våren.  

UHR informerte om at det i løpet av våren skulle arbeides med oppfølging av rapporten 
UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 (Trepartsdokumentet, UHR, Forskningsrådet og 
Kunnskapsdepartementet, juli 2015); bl.a. en workshop 01.02.2016. Her kan det være 
enkelte svært NARMA-relaterte oppgaver som også kan bidra til å styrke ressursbasen for 
NARMA-sekretariatet. 

UiT vil bidra til en god kunnskapsoverføring til ny institusjonsvert for NARMA-
sekretariatet. 

 

2015/45  Eventuelt 

(Intet.) 

 

Neste møte 

Tirsdag 26. januar 2016 kl 13-15, nettmøte 

Møtet ble avsluttet kl 14:50. 


