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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 
Møtetid:  Fredag, 16.06.17, 11.10-12.30 

Møtested: Nettmøte, connect.uninett.no 

Tilstede:  Heidi (leder; UiS), Mette Topnes (UiO), Ståle Liljedal (UiT), Erik 
Ingebrigtsen (NTNU) (kun tilstede under sak 2017/29), Eirin Fausa 
Pettersen (HVL), Eli Andås (UiA), Stian Sundell Torjussen (HINN), 

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

Forfall:  Hanne Merethe Sørgjerd (NTNU), Tanja Strøm (HiOA), Anja Hegen (UiB) 

Arkivref.: 17/00342 
 

 

2017/29 Oppfølging av referat og arbeidsnotat fra forrige møte, 08.05.17 

• 17/19 – internasjonalt samarbeid, informasjon om Heidi sin deltaking ved INORMS juni 
o NARMA-AU til INORMS 4.-7. juni 2018. Bør ha AU-møte og møte med valgt 

ekstern deltager 3. juni 
o Målfrid sender ut Outlook-invitasjon for datoene. 
o Alle i AU sender innspill til ekstern deltager innen septembermøtet.  

 
• 17/22 – NARMA som vertskap for EARMA 2020 

o notat fra Ragnar sendt ut like i forkant av møtet.  
▪ Foreslår at vi forespør UiO og HiOA om samarbeid om å arrangere 

EARMA 2020. 
o EARMA ønsker mulighet for rundt 1000 deltagere. Minst 6 parallellsesjoner med 

minst 100 deltagere hver.  
o Alle leser notatet og spiller inn til Målfrid innen 28.06, om det er interesse for 

NARMA å være vertskap og ev. hvilken by dette skal holdes i. Send gjerne også 
refleksjoner rundt hvordan dette best kan gjennomføres. 
 

• 17/26 – oppdatert mandat godkjent i UHR – nettsidene må oppdateres av 
sekretariatet. 
 

• 17/27 – Nichole Silva Elgueta ansatt ved UiA for å koordinere 
kompetansehevingsprogrammet. Begynner 14. august 

 

2017/30 Mandat for SpesialInteressegruppene (SIG) 

• Mandatet bør inneholde et punkt om at man har ansvar for oppdatert informasjon på 
SIG-ens nettside 

• Akronymet AG (arbeidsgruppe) heller enn AU for SIG-gruppen? 
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• Tidsperiode som AG-medlem og SIG-koordinator inn – foreslår «normal 
funksjonsperiode er to år, men kan forlenges. Det er NARMA-AU som avgjør en 
eventuell forlenging av perioden». 

• Viktig at SIG-koordinator jobber innenfor kjernefeltet i SIG-en, slik at 
informasjonsansvaret kan overholdes. Informasjonsansvaret bør avgrenses til NARMA-
aktiviteter, for ikke å overbelaste koordinator.  

• Godkjenning av SIG-workshops – som arrangeres av andre. Hvordan sikrer vi kvalitet, 
og hvilket ansvar ligger hos koordinator? SIG-koordinator må involveres tidlig, og skal 
kunne ha innvirkning på program og kvalitet.  

• Skal vi be om søknad dersom noen ønsker å arrangere en workshop under NARMA-
paraplyen? Søknad godkjennes i AU?  

• Dekning av utgifter: normalt selvfinansiert, men NARMA kan, dersom det er ressurser 
dekke kostnader til forelesere og bevertning. 

• Våre workshops må profileres med NARMA-logo og kvalitetssikres av NARMA 
• Ønskelig med informasjon på nett om hva en NARMA workshop er, og hvordan man 

kan gå fram for å få lov til å arrangere.  
• Medlemskap er åpent, oversikt i form av e-postlister. Viktig å holde nettsidene 

oppdatert.  
• Rekruttering av medlemmer til NARMA-AG – koordinator tar initiativ.  
• Nettsidene – Målfrid undersøker om det går an å legge inn en liste over personer som 

får informasjon når SIG-siden oppdateres. 

Mandatet vil oppdateres med innspill fra møtet, og Målfrid sender nytt forslag til sirkulasjon 

 

2017/31 Evaluering og strategi 

• Det er behov for grunnlagsmateriale – oppsummering av aktiviteter, SIG-aktiviteter, 
konferanser, medlemsinformasjon og NARMA-AU sine årsrapporter til årsmøtet etc.  

• Viktig å ikke gjøre evalueringen for stor – men man bør dokumentere tidligere aktivitet, 
og se disse i forhold til mandatet.  

• Målfrid samler inn grunnlagsmateriale innen 1. juli og sender Heidi med AU på kopi. 

 

2017/32 Vårkonferanse 2018 

• Hovedtema?  
• FP9 og Revidering av langtidsplan for forskning? Kan disse temaene 

kombineres? 
• Nasjonal og internasjonal forskningsfinansiering sett fra Forskningsrådets 

side – samkjøring og samordning av nasjonal og internasjonal 
forskningsfinansiering 

• Ny forskningsetikklov – hvilke forventninger har KD til institusjonenes 
oppfølging av dette. Kan kombineres med Hannes innspill om 
personvernforordning fra EU. 

• Innspill fra Hanne om Ingvard Wilhelmsen som inspirasjonsforedrag som 
avslutning på konferansen.  

• Kan vurdere flere plenumssesjoner enn vi har hatt siste årene. 
• Forskningskommunikasjon - formidling og profilering via sosiale medier. 

Forslag om Audun Farbrot som foredragsholder.  
• Innovasjon – hvordan jobber vi med dette? Kan også vurderes som 

parallellsesjon.  
• Parallellsesjoner – SIG-ene blir bedt om å sende inn skriftlig innspill til egne 

parallellsesjoner innen 29. august. Målfrid sender ut melding og påminnelse. 
• IPR og forskningsetikk bør ikke gå samtidig.   
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• Prisutdeling – dersom vi skal nå vårkonferansen 2018 må innspill til kriterier være 
noenlunde klart til 14. september for at institusjonene skal kunne nominere. Hva skal 
prisen være for, og hvilket format? Ber NARMA-AU se på ARMA sine priser og komme 
med forslag.  

 

 

2017/33 Planlegging av møte med Norges forskningsråd 14. september 

• Hovedtema for møtet er kompetansehevingsprogrammet – status og videreutvikling.  
• I forkant av møtet vil Nichole Elgueta besøke Forskningsrådet (Inger Nordgard), slutten 

av august – begynnelsen av september 
• Tilleggstema: hvordan øke NARMA-deltagelse blant Forskningsråds-ansatte? 

Informasjon, tema? Nina vurderer hvem som stiller fra Rådet ut over Nordgard? 
• Møtetid 10-14.30 (10-12 NARMA-AU, 12.30-14.30 møte med Forskningsrådet) 

 

2017/34 eventuelt 

 

Neste møte 14. september hos Forskningsrådet i Oslo  

Møtet ble avsluttet kl 12.50 

 


