
 

 

 

Utkast 

 

Norsk nettverk for forskningsadministrasjon • http://narma.no • post@narma.no • leder: Troels Jacobsen 
Sekretariat: Forskningsadministrativ avdeling- UiA • 4604 Kristiansand • Rådgiver Målfrid Tangedal• tlf.: 3814 1549 

  

MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 

Møtetid:  Onsdag, 18.10.17, 12-14 

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

Tilstede:  Heidi Annette Espedal, leder (UiB), Ståle Liljedal (UiT), Anja Hegen (UiB), 

Erik Ingebrigtsen (NTNU), Stian Sundell Torjussen (HINN), Hanne Merethe 

Sørgjerd (NTNU), Eirin Fausa Pettersen (HVL), Tanja Strøm (HiOA), Eli 

Andås (UIA), Mette Topnes (UiO) 

Ellers møtte: Målfrid Tangedal (UiA, referent) 

Forfall:  Ragnar Lie (UHR), Nina Hedlund (Forskningsrådet) 

Arkivref.: 17/00342 

 

 

 

2017/44 Oppfølging: referat frå førre møte 

Utkast var utsendt i epost 14.09.17 med kommentarfrist 21.09.17. Det kom ingen ytterligere 

kommentarer. 

Oppfølging av referatet: 

Hanne er med i arbeidsgruppen INORMS i Vancouver, og deltok på møte i Vancouver 17.-18. 

oktober.  

- INORMS ønsker økt informasjonsutveksling, spesielt med hensyn til de nasjonale 

konferansene, slik at man kan lære av hverandre, «dele» gode foredragsholdere etc.  

- INORMS-pris – arbeid i internasjonale organisasjoner. Alle medlemsinstitusjoner er bedt om å 

nominere aktuelle kandidater. Skal vi invitere institusjonene til å nominere (via 

kontaktpersoner) i tillegg til at AU skal kunne nominere? Vi tar dette opp i november.   

 

2017/45 INORMS 4.-7. juni 

Foreslåtte møter: 

- INORMS styringsgruppe 

- Institusjonsbesøk på St. Andrews 

- REF – enten som tema eller be om møte 

Kommer tilbake til saken når konferanseprogrammet er klart (desember-januar) 
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2017/46 EARMA 2020  

- vil tas opp igjen etter nyttår, EARMA har innledet en prosess for konferanseplanlegging.  

 

2017/47 Vårkonferansen 2018 

Enighet om å kjøpe inn kommunikasjonsplattformen Slido, som også ble brukt i fjor, der 

tilhørerne kan sende inn spørsmål via telefon. 

Plenum – Open Science: 

Kort velkommen fra Heidi og introduksjon av Slido. Burgelman skal inviteres, Pedersen er 

bekreftet. Vurderer en tredje person, avhengig av tid.  

 

Parallellsesjoner: 

NARMA + Forskningsrådet: Nichole og Ragnar skal ha planleggingsmøte i Oslo senere i høst. 

Er i gang med planlegging. Ansvarlig: Nichole 

Forskerutdanning – i gang. Har hatt skypemøte, og diskuterer hvordan parallellsesjonen skal 

fylles. Foreløpig tittel: Forskerutdanning ++. Tentativ tittel i tabell kan endres. Ansvarlig: Stian  

MOU/NDA/MTA – enn så lenge er innleder invitert, men ikke bekreftet. Ansvarlig: Hanne  

RRI – etableres som parallellsesjon. Tanja følger opp dette og sier fra dersom hun trenger hjelp 

til å arrangere. Ansvar: Tanja  

Nasjonal forskningsfinansiering – TDI – er i gang. Vil gjerne ha tips til flinke folk som har jobbet 

med å inkorporere TDI i institusjonen. Ansvarlig: Ståle  

EUs 9. rammeprogram – Første del av sesjonen vil være om 9. rammeprogram (Tom Espen 

Møller). Paneldebatt – påvirkningsmuligheter mot EU og nettverk. Vil bruke Slido aktivt. 

Avslutter med EØS-midler og bruk av disse. Ansvarlig: Mette 

Forskningsetikk: SIG-møte 8. november i Bergen. Ansvarlig: SIG – forskningsetikk (Eirin) 

Digitalisering av forskningsstøtte: Hva legger vi i, og hva kjennetegner digitalisering? Hvordan 

digitalisere seg fram til effektivitet? Kan omhandle digitalisering av forskningsadministrative 

prosesser, men kan man knytte det opp til plenum første dag? Open Data og Open Science. 

Ansvarlig: Heidi 

 

Til neste gang: plassering av parallellsesjon. Utkast til parallellsesjonstekst bør være klar, 

program må ut så snart som mulig etter novembermøtet.  

Til nettsidene – kort introduksjonstekst til hver sesjon, prøve å standardisere på ca. halv side 

hver, Målfrid lager en mal for parallellsesjonsoppsett og sender et par eksempel på gode 

oppsett. Lenke til hver foreleser, ikke bilde.  

Plenum siste dag: John-Arne Røttingen – fint om vi klarer å binde sammen start og slutt. Kan 

Røttingen si noe om langtidsplanen, ev. sammen med en fra KD? 
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Forslag til underholdning – Julien S. Bourrelle. Ber meetings ta kontakt med han. Må presisere 

hvilken gruppe han skal snakke for. Ev. Lorelou Desjardins. 

 

2017/48 Endelig SIG-mandat 

• Punkt 9 i mandat og punkt 5 i rutiner må stemme overens. Skal være reiseutgifter, 

bevertning og lokaler.  

• Punkt 5 i mandat: må komme fram at det ikke er et krav at hver SIG skal levere til hver 

årskonferanse. 

• Må vurdere om vi skal ha inn et punkt om opprettelse av nye SIG-er, og om dette i så 

tilfelle må opp i årsmøtet eller de kan godkjennes av AU.  

 

 

2017/49 Evaluering og strategi 

• Utsettes til novembermøtet i Trondheim 

 

Neste møte  

Neste møte er i Trondheim 23.11.17  

Møtet ble avsluttet kl 14:05 

 

 


