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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

 
Møtetid:  Fredag, 27.04.18, 12-14  

Møtested: Nettmøte 

Tilstede:  Hanne Merethe Sørgjerd (NTNU), Tanja Strøm (OsloMet), Stian Torjussen 
(HINN), Ståle Liljedal (UiT), Eli Andås (UiA), Mette Topnes (UiO), Heidi 
Annette Espedal (UiB) 

Ellers møtte: Nichole Silva Elgueta (UiA), Ragnar Lie (UHR), Målfrid Tangedal (UiA, 
referent) 

Forfall:  Eirin Fausa Pettersen (HVL), Anja Hegen (UiB), Erik Ingebrigtsen (NTNU), 
Nina Hedlund (Forskningsrådet) 

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

 

Kommentar til møtet: møtet ledet av nestleder Hanne Sørgjerd 

 

2018/14 Oppfølginger: referat fra møte  

Ingen kommentarer til referatet. 

 

2018/15 Orientering: EARMA – EARMA2020 – Leidengroup 

• Kort om EARMA 2018 – Nichole lager kort nyhetssak på NARMA.no, med hovedpunkt 
og lenke til abstract.  

• Leidengroup – Heidi og Ragnar stilte på vegne av NARMA. 8-9 nasjoner representert. 
Ny forening – Nederland. 

• EARMA2020 – UHRs styre støtter søknad om å arrangere EARMA2020 i april 2020, 
sammen med UiO. OsloMet, NMBU og Forskningsrådet invitert til å delta, støtte fra 
VisitOslo. Call kommer om et par uker, søknadsfrist i midten av juli. NARMA/UHR + 4 
nevnte institusjoner vil stå som søker.  

• NARMA AU må samarbeide med VisitOslo om å skrive søknaden. NARMA AU kan 
representeres ved én person. Heidi deltar frå NARMAs side.  
 

2018/16 Vårkonferanse 2018 – oppsummering 

• Evaluering – kort gjennomgang av denne. Ønskelig med en mer kortfattet versjon. 
Hvordan bruker vi den i planleggingen av 2019-konferansen? 

• Målfrid oppsummerer innspill til neste års konferanse, som kan sees på i mai-møtet 

• Hvor mye tid trenger vi for å få gode parallellsesjoner – per nå for kort til å få til gode 
workshops. Ønsker vi å beholde nåværende form? 

• Hvor mange parallellsesjoner skal vi ha? Og hvor store skal sesjonene være? 
• Skal vi vokse? Stor interesse, og mange fikk ikke meldt seg på. Dersom vi øker antall 

parallellsesjonen trenger vi flere folk til å lede disse.  
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• To typer parallellsesjoner? Invitere medlemmer til å arrangere parallellsesjoner?  
• Ønsket størrelse på sesjonen er også avhengig av innholdet i sesjonen, noen sesjoner 

fungerer selv om de er store. 

 

2018/17 Vårkonferanse 2019 

• Sted og størrelse: fremdeles interesse for å holde seg i Lillestrøm/Oslo.  
• UiA inngår ny avtale med Meetings 
• I perioden mellom 4. og 15. mars 
• Målfrid lager milepælsplan til mai-møtet. Foreløpig enighet om å sette datoer for neste 

års konferanse innen sommeren, og hovedtema diskuteres i møte som settes opp ca. 
en uke etter at vi har vært i Edinburgh. Her settes også antall parallellsesjoner. 

• September: tema for parallellsesjoner avgjøres 
 

2018/18 INORMS 2018 

• Usikkerhet rundt avtale med University of Edinburgh – er dette tidsfestet? Ber Erik 
følge opp dette. 

• INORMS-møte etter lunsj? Hanne har ikke fått bekreftet dette 

• Felles middag søndag? Stian tar ansvar for dette. Målfrid sender informasjon om antall 
personer.  

•  Arbeidsoppgaver rundt turen (finne fram, bestille restauranter etc) fordeles i mai-
møtet 
 

2018/19 INORMS nominasjon 

• Støtter søknaden, og NARMA AU utdyper søknaden der vi ser det mangler informasjon 
fra OsloMet. 

• Målfrid skriver utkast til brev som sendes til gjennomgang innen fristen 4. mai 
 

2018/20 Status for SIG arbeidsgrupper 

• Alle SIG-ansvarlig sender sekretariatet oversikt over SIG-AG medlemmer innen mai-

møtet. Må ha navn, institusjon og måned for oppnevning 

 

2018/21 SIG-deltagelse fra ikke-medlemsorganisasjoner 

• SIG-karriereutvikling har allerede medlemmer fra instituttsektoren 

• NARMA AU stiller seg positiv til SIG-deltagelse fra personer ansatt i 
institusjoner/organisasjoner som ikke er medlem i NARMA 

• Målfrid gir tilbakemelding til personen det gjelder 
 

2018/22 Kompetanseprosjekt 

• Prosjektleder Nichole Silva presenterer 6 hovedaktiviteter, med bakgrunn i 
kartleggingen gjennomført i UH-sektoren 2017: 

1. Pilot kompetanseutviklingsprogram, nivå 1 og 2 i samarbeid med UiO 
2. Workshop/seminar for nivå 3 – forskningsadministrative ledere 
3. Nettbasert ressursbank for deling av informasjon 
4. Institusjoner tilby aktuelle kompetansetiltak 
5. NARMA-SIG – workshop/ seminarer 
6. Kompetanseportal – oversikt over kompetansetiltak 
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• I tillegg: Nichole har kontakt med ansvarlig for kompetanseutvikling i ARMA, og er 
invitert til å delta i arbeidet med å oppdatere ARMAs rammeverk for 
kompetanseutvikling.  

 

2018/ 23 Eventuelt  

• Ragnar: Nylig møte i Forum for forskerutdanning. Forumet er ikke interessert i å gå inn 
under NARMA-paraplyen som SIG, men det kan være aktuelt å oppfordre denne 
gruppen til å ta ansvar for og arrangere en parallellsesjon om forskerutdanning på 
NARMA-konferansen.  

 

Møtet ble avsluttet ca. kl. 13.40 

 

 


