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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 
Møtetid:  Torsdag, 24.05.18, 12-14 

Møtested: Videokonferanse 

Tilstede:  Heidi Espedal (UiB), Mette Topnes (UiO), Hanne Sørgjerd (NTNU), Eirin 
Fausa Pettersen (HVL), Erik Ingebrigtsen (NTNU), Anja Hegen (UiB), Eli 
Andås (UiA) 

Ellers møtte: Målfrid Tangedal (UiA, referent) 

Forfall:  Tanja Strøm (OsloMet), Ståle Liljedal (UiT), Stian Torjussen (HINN), 
Ragnar Lie (UHR), Nina Hedlund (Forskningsrådet) 

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

 

2018/24 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Utkast var utsendt i epost 09.05.18 med kommentarfrist 16.05.18. Det kom ingen ytterligere 
kommentarer. 

 

2018/25 Orientering EARMA 2020 

• Det har så langt vært ett møte i Oslo, og nytt møte skal holdes 25.05.18. I og med at 
Ragnar Lie har meldt frafall må ytterligere informasjon om dette vente til neste møte. 

 

2018/26 Vårkonferanse 2019 

• NARMA AU velger å gå for tilbudet fra  Thon Hotel Arena, men vil ha bekreftet at 
hotellet har kapasitet til å avvikle lunsj for 450 personer på samme tid.  

• Forslag til møteplan: møtet 20. juni blir video-møte og 22. august og 5. desember – 
Målfrid lager doodle. 5. desember blir videomøte (før lunsj), november-møtet blir fysisk 
møte. 

• Oppsummering av evaluering blir tatt med i møtet i juni når hovedtema skal fastsettes.  
• Ønskelig å prøve å få til parallellsesjon om forskerutdanning i 2019, i samarbeid med 

UHRs nettverk. 
  

2018/27 SIG Arbeidsgrupper 

• I tillegg til det som ligger i saksdokumentet har det kommet inn informasjon om SIG-
AG på følgende grupper:  
SIG Forskningsetikk arbeidsgruppe, fra mars 2018: 
Koordinator: Eli Margareth Andås, UiA 
 
Medlemmer:  
- Helga Veronica Tinnesand, HSN  
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- Lene Bomann-Larsen, OsloMet  
- Gro Lurås, NTNU   
- Sissel Aastorp, UiO   
 
SIG Karriereutvikling arbeidsgruppe, fra mars 2018: 
Koordinator: Nichole E. Silva, UiA 
Arbeidsgruppemedlemmer i tillegg til koordinator: Hege Nedberg, OsloMet 
 

• Etterhvert som flere grupper danner arbeidsgrupper vil nettsidene bli oppdatert med 
navn. 

• Målfrid sjekker om alle i NARMA-AU har redigeringsrettigheter på NARMA.no 

• Diskusjon rundt opprettholdelsen av SIG-er der det er svært vanskelig å få dannet en 
arbeidsgruppe. Er det da aktuelt å fortsette med SIG-en? 

 

2018/ INORMS 2018 

• Mandag – besøk ved UofE, ved Pauline Jones. Møtet er fra 10-12, light lunch er 
inkludert etter møtet. Avgang fra Novotel ca. kl 09.30. Erik sender ut mer informasjon 
per e-post.  

• Ragnar tar med 6 kopper 
• Felles middag mandag – Hanne reserverer dette til 19.30.  
• Middagsreservasjon tirsdag blir til 11 personer – Heidi er innkalt til INORMS-middag 
• Målfrid sender ut e-post om kven som blir med på felles middag tysdag 
• Målfrid oppretter messenger-gruppe som kan brukes til internkommunikasjon under 

konferansen 
 

 

2018/28 Eventuelt 

 

Neste møte  

 

 


