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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 
Møtetid:  Torsdag, 08.02.18, 12-14 

Møtested: https://connect.uninett.no/narma-an/     

Tilstede:  Heidi Annette Espedal (UiB), Hanne Merethe Sørgjerd (NTNU), Eli Andås 
(UiA), Erik Ingebrigtsen (NTNU), Stian Sundell Torjussen (HINN), Mette 
Topnes (UiO), Eirin Fausa Pettersen (HVL), Tanja Strøm (OsloMet), Anja 
Hegen (UiB)  

Ellers møtte: Ragnar Lie (UHR), Nina Hedlund (Forskningsrådet), Målfrid Tangedal (UiA, 
referent) 

Forfall:  Ståle Liljedal UiT 

Arkivref.: 18/ 
 

 

2018/08 Oppfølging: referat fra forrige møte 

• 2018/01: Målfrid følger opp mulighet for pengegave. Ev. kan det vurderes om det er 
aktuelt å gi Jan Andersens bok som gave til innledere innen forskningsadministrasjon.  

• 2018/02: Minner om at denne saken må følges opp av AU-medlemmer innen 
konferansen. Hvordan skal vi motivere andre til å delta i SIG-arbeidet? 
Nettverksbygging. Egeninteresse for saksfeltet.  

• 2018/02: Når man leter etter personer som kan inngå i SIG-AG, trenger man ikke ta 
utgangspunkt i allerede eksisterende SIG-gruppe. Man bør henvende seg til personer 
som man vet har kunnskap om og interesse for feltet.  

• 2018/03: Kommentar til referatet: det bør komme fram at UiO ikke har mottatt 
henvendelsen om innspill til strategi. 

• 2018/04: Ingenting nytt om sesjon ved INORMS 
• 2018/04: Forslag til e-post om besøk ved University in Edinburgh sendt ut til AU. 

Tilbakemelding sendes Erik snarest og senest fredag. 
• 2018/04: Når UiE-besøk er tidfestet: De nordiske søsterorganisasjonene kontaktes via 

Olaf Svenningsen (Darma) – ønske om felles lunsj i løpet av konferanseuken. INORMS-
møte neste uke, der det kan avklares om de andre nordiske organisasjonene vil delta 
på INORMS. Nytt forslag til eksternt møte mandag: NUAS-gruppe skal til Edinburgh og 
presentere resultater – forskningsadministrasjon og innovasjon. Susan Johnsen (UiB) 
og Pål Vegar Storeheier (UiT) er med i denne gruppen.  
 

• Referatet godkjent med endring i 2018/03 
 

2018/09 NARMA regnskap 2017 og NARMA budsjett 2018 

• Post 4 Studiereise, videreutvikling, internasjonale nettverk økes fra 100 000 til 300 000 
pga. INORMS- og mulig NCURA-deltagelse. Post 11 Tilskudd kursavgift EARMA økes fra 
0 til 30 000. Det vil da i 2018 planlegges med et betydelig overforbruk. 
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• NARMA AU godkjenner regnskap for 2017 og budsjett for 2018 med de endringer som 
framkommer i punkt 1. Regnskap 2017 og budsjett 2018 legges fram for UHR i mars. 
 

 

2018/10 Nordisk studietur til NCURA med søsterorganisasjoner 

• Foreslår at NARMA AU sender én representant til NCURA i Washington DC i august, 
dersom foreslått samarbeidsreise fra DARMA blir en realitet.  

• Bjarte Håvik, tidligere ansatt ved UiB, ved den norske ambassaden i DC kan være 
aktuell i programmet. Svenningsen informeres om dette.  

• Innspill til program – samarbeid med næringslivet 
• NARMA sekretariatet ev. Hanne følger opp med e-post til Svenningsen og ber om 

status. 

 

2018/11 INORMS 

• Påmelding status: Eirin og Nina kan ikke delta. Ellers planlegger alle i AU, i tillegg til 
Ragnar og Nichole, å reise. Det vil si 12 personer. 

• Mette har så langt ikke bestilt hotell. 
• Heidi sjekker med INORMS hvordan hun som NARMA-leder skal melde seg på.  
• Målfrid sender lenke til DFØ for reiseforskudd, for de som sender reiseregning direkte 

til UiA.  
• Avreise søndag 3. juni, retur 7. juni. Vi ber om at alle kjøper flybillett så snart som 

mulig for å unngå unødige kostnader. Flybilletten bør ikke overstige 4000 kroner.  

 

2018/12 Konferanseprogram  

• Heidi ber NARMA AU vurdere spørsmål til plenum som kan forberedes i forkant. 
• Elles følges punkter fra 2018/06 opp i tiden framover mot konferansen. 
• Eva Beate (journalist) vil gjerne ha kontakt med noen av innlederne i forkant av 

konferansen – send innspill til Målfrid 
• Ta kontakt med Målfrid dersom du trenger oppfølging av Slido. 

 

 

2018/13 Eventuelt 

• Ingen saker 

 

Neste møte  

Tid for neste møte 5. mars 17-19, på Lillestrøm 

Møtet ble avsluttet kl 13:40 

 

 


