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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 

Møtetid:  Onsdag, 23.01.19, 11-13 

Møtested: videomøte  

Tilstede:  Heidi Annette Espedal (UiB), Hanne Sørgjerd (NTNU), Tanja Strøm 

(OsloMet), Eli Andås (UiA), Stian Sundell Torjussen (INN), Mette Topnes 

(UiO), Eirin Fausa Pettersen (HVL), Erik Ingebrigtsen (NTNU) 

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

Forfall:  Ståle Liljedal (UiT), Anja Hegen (UiB), Ragnar Lie (UHR)    

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

 

 

2019/01 Oppfølging: referat fra forrige møte 

Referatet fra møtet 05.12.18 er godkjent 

Påminnelse om at alle sender engelsk SIG-navn til Målfrid  

 

2019/02 Orienteringer 

EARMA 2019 – Ragnar, Tanja, Heidi, Nichole og Anja reiser. Anja og Tanja deltar på formøte 

med den italienske organisasjonen. Anja deltar på FORTRAMA-konferansen (Tyskland) på 

vegne av NARMA.  

Vil gjerne ha tilbakemelding dersom det er flere som skal delta på EARMA, send e-post til 

NARMA-AU.  

 

2019/03 INORMS 

Innspill til møte 25. februar – om norsk innspill til Horizon Europe 

• Hanne melder tilbake at NARMA er positive til inkludering av 3.land, og refererer ellers 

til de norske standpunktene uttrykt i Norges offisielle innspill til Horizon Europe: 

o https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-innspill-til-horisont-
europa/id2617952/ 

o https://www.regjeringen.no/contentassets/5b61a16228b94bef96d9894f1292341

b/norwegian-positions-on-horizon-europe-and-amendment-proposals.pdf.pdf  
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Oppnevning av NARMA-representant til Research Impact and Stakeholder Engagement 

working group.  

• Arbeidsmengden i arbeidsgruppen Tanja deltar i er rundt 2 møter i måneden, og 

planlegging av tre work packages fram til 2020. Lærerikt og moro, men det tar tid.  

• Heidi anbefaler NARMA-AU å spille inn forslag til personer som kan være interessert, 

også utenfor NARMA-AU. Tanja har allerede spilt inn fra OsloMet. Frist: 28. januar. 

Forslag sendes på e-post til NARMA-AU. 

 

2019/04 Forespørsel om NARMA-medlemskap fra UNIT 

• Medlemsgruppen i NARMA består av UH-institusjonene og Forskningsrådet.  

• Eksterne, som ansatte i helseforetak, forskningsinstitutt og andre interesserte står fritt til 

å delta på NARMAs aktiviteter.  

• NARMA-AU vil i løpet av våren diskutere ulike type medlemskap, og hvordan 

forespørsel om medlemskap fra organisasjoner utenfor medlemsgruppen skal 

håndteres. Etter dette tas saken opp med UHR. 

• Ev. nye medlemskap bør behandles i årsmøtet etter at en mer prinsipiell diskusjon er 

tatt. 

• NARMA-AU melder tilbake til UNIT at deltagelse utenfor UH-sektoren vil løftes som en 

større diskusjon. I mellomtiden er UNITs ansatte invitert til å delta på alle åpne NARMA-

aktiviteter.  

 

2019/05 NARMA vårkonferanse 2019 

• Åpen påmelding fram til det er fullt. 

• Husk å sjekke om dine innledere har meldt seg på når påmeldingsskjema blir sendt ut 

igjen.  

• Alle internasjonale bes om å ta kontakt med Målfrid for bestilling av flybilletter.  

• Første plenum:  

• Anja, Mette, Erik, Ragnar, Hanne, Heidi og Nichole tar en siste gjennomgang av 

første plenum, fordeling av ansvar og arbeid. Heidi initierer dette.  

• Ledelse av paneldebatt/hele første plenum – Hanne sjekker med Christian 

Fossen ved NTNU. Tanja sjekker med NIFU, Nina sjekker med Forskningsrådet.  

• Heidi leder plenumen, og ber alle som har invitert deltagere til plenumen å 

sende en liten skriftlig introduksjon til dem. Plenumen holdes på engelsk, og det 

er viktig å informere de norske innlederene om dette snarest.  

Siste plenum:  

• Bjørn Stensaker, pedagogisk forskningsinstitutt, UiO. Universitetsorganisering og 

administrasjon. Økende styring og rapporteringskrav. Økende spesialiserte 

støttefunksjoner og endringer i administratives hverdag. Positiv til byråkratiet. Kan stille 

6. mars. Mette følger opp dette.   

•  Viktig at siste plenum fungerer motiverende, positiv vinkling.  

 

Evaluering forberedes av sekretariatet. 
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Slido er innkjøpt, Målfrid sender ut informasjon med praktiske opplysninger og kva som må 

gjøres før konferansen. Fint om alle hjelper hverandre med slido-gjennomføring når en ikke 

selv er opptatt. 

Årsmøtepapirene vil forberedes i de kommende ukene, og sendes ut på e-post. Skal ut til 

medlemmene seinest 2 uker før møtet.    

 

2019/06 Eventuelt 

 

Neste møte er kl 17:00, 04.03.19, ved Thon Hotell Arena, Lillestrøm 

 


