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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 
Møtetid:  Torsdag, 18.01.18, 10-15 

Møtested:       UiA, Kristiansand 

Tilstede:  Heidi Annette Espedal (UiB), Hanne Merethe Sørgjerd (NTNU), Eli Andås 
(UiA), Erik Ingebrigtsen (NTNU), Stian Sundell Torjussen (HINN), Ståle 
Liljedal (UiT), Tanja Strøm (OsloMet) 

Ellers møtte: Ragnar Lie (UHR), Nichole Silva (UiA), Målfrid Tangedal (UiA, referent) 

Forfall:  Nina Hedlund (Forskningsrådet), Mette Topnes (UiO), Erin Fausa Pettersen 
(HVL), Anja Hegen (UiB) 

Arkivref.: http://narma.no/om-narma/dokumenter/  
 

 

2018/01 Oppfølging: referat fra forrige møte 

EARMAs forskningsetikkgruppe, status: invitasjon fra EARMA har gått til foreslått person ved 
UiO. Uvisst om han sier ja.  

Gave til innledere i form at donasjon til veldedig organisasjon. Venter på svar fra 
økonomiavdelingen. Dersom NARMA skal velge organisasjon må innlederne få informasjon i 
forkant. Målfrid purrer økonomiavdelinga, og hører ev. med Hanne. 

Referatet må godkjennes i møte 8. februar. 

 

2018/02 SIG-mandat – rutine for oppfølging av SIG-AG 

• Hvordan rekruttere til SIG-AG? Ønskelig å mobilisere i forkant av konferansen – slik at 
interesserte kan ta kontakt med SIG-leder i løpet av konferansen.  

• Erfaring med at SIG-medlemmer blir påmeldt av sine egne ledere, og det er vanskelig å 
få deltagerne til å engasjere seg. Viktig at det kommer fram at de som skal rekrutteres 
til SIG-AG har kompetanse på feltet, arbeidsgruppen er ikke en læringsarena i seg selv.  

• Alle i NARMA-AU oppfordres til å mobilisere på egen institusjon i forkant av 
konferansen, og interessenter meldes inn til Målfrid og Heidi.  

• På konferansen: ha en slide på slutten av parallellsesjonen som informerer om kontakt, 
og ber interesserte å ta kontakt.  

•  Fordel om man innen konferansen har en gruppe på 2-4 personer på plass som kan 
presenteres på konferansen, SIG-leder står fritt til å rekruttere utenfor SIG-gruppelista.  

• Rutinen godkjennes. NARMA sekretariatet følger opp. 
 
 

2018/03 NARMA-strategi 

• NARMA fikk tilbakemelding fra 9 institusjoner innen fristen. UiO hadde ved et uhell ikke 
fått strategiutkastet tilsendt.  
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• Det var få kommentarer til selve strategiutkastet. UiA satt spørsmålstegn ved om 
målgruppen forskningsledere skal inngå, og at man ikke ser disse igjen videre i 
strategien. NARMA-AU ser disse som viktige, og de inngår i kompetanseprogrammet og 
velger derfor ikke å endre dette. UiS foreslår at man i målgruppen endrer 
«forskningsdirektører/forskningsledere» til «øverste administrative ledere ved 
institusjonen med ansvar for forskning». NARMA AU vurderer det slik at det vil være 
ulik praksis ved institusjonene, og at det spesielt i de små institusjonene er viktig at det 
er åpent for at andre forskningsledere inkluderes.  

• UiS foreslår også en endring i hovedmål, men NARMA-AU mener dette er dekket i siste 
delmål.  

• De fleste kommentarer om mulighet for forbedring er relatert til SIG-aktivitet og SIG-
grupper.  

Fremover:  

• Det er viktig at vi klarer å engasjere personer med høy kompetanse på feltet til SIG-
AG, og klarer å formidle fordeler ved å delta i SIG-arbeidet.  

• Vi kan vurdere å bruke Meetings som arrangørhjelp til SIG-arrangement.  
• Når workshoper blir arrangert, blir de ofte fylt raskt. Vi kan vurdere om det er aktuelt å 

kjøre samme workshop på flere steder i landet for å bøte på dette. 
• SIG-ene bør involveres bedre i kompetanseprosjektet 

Strategien vedtas som den er og legges fram i årsmøtet. 

 

2018/04 INORMS 2018 

• Forslag om sesjon ved INORMS 2018. Hanne og Heidi følger opp dette. 
• INORMS-påmelding – Målfrid melder seg på snarest og sjekker ut om hotell inngår. 

Prøver å finne felles hotell. Alle melder seg på selv og bestiller egen reise. NARMA er 
INORMS-medlem, vi melder oss på med medlemspris.  

• NARMA dekker full reise for AU og Nichole Silva.  
• Forslag til internt møte mandag:  

− Status kompetanseprosjektet – og veien videre 
− Diskusjon basert på spørsmål sendt NARMA-deltagere i forkant «Har du forslag 

til tema for workshops innen SIG-tema». Diskusjon rundt hvordan vi skal jobbe 
med SIG-ene framover.  

• Forslag til eksternt møte:  
− REF – kan noen ved University of Edinburgh kontaktes for å presentere litt 

rundt REF og “what kind of social impact has the REF had for your institution?” 
− Høre med ARMA om REF-personer? 
− Erik skriver forslag til e-post til University of Edinburgh 
− INORMS-styringsgruppe – usikkert om dette er nyttig 
− Invitere FINNARMA, DARMA, ICEARMA til felles lunsj/møte? 

Deler mandagen i to, halvparten internt møte, halvparten møte med University of Edinburgh.  

 

2018/05 INORMS-pris 

• Forslag til prosess godkjent. Målfrid følger opp. 
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2018/06 NARMA vårkonferanse 2018 

• Første plenum: Heidi innleder og leder sesjonen. De som har jobbet fram sesjonen 
sender Heidi noen setninger om hver innleder, og et tidsskjema. Målfrid har ansvar for 
slido.  

• E-post om tekniske behov – spør samtidig om tillatelse til å legge ut presentasjonene! 
Introduser også at vi har en journalist tilstede som gjerne vil følge opp noen av 
sesjonene, og at vi må få beskjed dersom man vil skjermes for dette. Informer også 
om slido, at vi bruker dette som konferanseverktøy. Målfrid lager utkast til denne e-
posten, og sender sesjonsansvarlige. 

• Alle må tenke gjennom om det er noe spesielt Eva Beate (journalist) kan skrive om.  
• Alle må laste ned slido switcher på den enheten de skal bruke til slides-framvisning på 

konferansen 
• Målfrid forbereder en kjapp gjennomgang av slido på plenum – med spørsmål fra i fjor 
• Målfrid ber hotellet om tilgang til seminarrommene innen fem mandag 5. mars 
• Målfrid inviterer lederne for de nordiske søsterorganisasjonene + EARMA til NARMA 

2018 – husk å informere om at konferansen i hovedsak er på norsk.  
 

Innspill til 2019-konferansen: Henrik Syse – etikkdiskusjon som plenum?   

 

2018/07 Eventuelt 

• Valgkomite 2018 – 2019 – Målfrid tar kontakt med eksisterende valgkomite og ber dem 
om å stille ett år til. Ingen bytter i NARMA AU i 2018. 
 

• Ragnar: UHR er i ferd med å fornye seg, mulige effekter: UHR blir organisert i 
fellesstrategiske og fagstrategiske utvalg. NARMA har tidligere ligget under 
forskningsutvalget, men blir nå et underorgan under UHR forskning. Forum for 
forskerutdanning ligger også under UHR forskning. Ragnar har overtatt ansvar for 
dette forumet. Ragnar vil se på hvilke muligheter som fins for et økt samarbeid mellom 
NARMA og forum for forskerutdanning.   
 

• EARMA-møte i februar – Ragnar, Nichole, Heidi og Målfrid er invitert for å presentere 
og diskutere kompetanseprosjektet med karriereutviklingsgruppen i EARMA.  

 

 

Neste møte: 8. februar 12-14, nettmøte  

 

 


