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MØTEREFERAT: NARMA arbeidsutvalg 

Møtetid: Onsdag, 28.08.19, 12:00-14:00 

Møtested: Videomøte 

Tilstede: NARMA-AU: Heidi Annette Espedal (UiB, leder), Tanja Strøm (OsloMet), 
Erik Ingebrigtsen (NTNU), Stian Torjussen (INN), Anja Hegen (UiB), Theresa 
Mikalsen (UiT), Hege Nedberg (OsloMet)  

Ellers møtte: Nichole Silva (UiA) invitert for føring av sak 2019/33, Ragnar Lie (UHR) 
tilstede under sak 2019/30 og 2019/33 og Thi Ha Ngo (HK, referent) 

Observatører:  Carina Hundhammer (leder ved forskningsadministrasjonen på HK), 
Marianne Grøn (HK), ifm. NARMA-sekretariatet og for innføring av 
NARMA-AUs arbeid. 

Forfall: Eli Andås (UiA), Nina Hedlund (Forskningsrådet), Mette Topnes (UiO). 

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

2019/29 Oppfølging: referat fra forrige møte 

Referatet fra møtet ble godkjent på sirkulasjon i forkant. 

2019/30 EARMA 2020 
• Call for topics med frist 1. oktober er publisert på EARMAs nettsider. NARMA har tid

frem til da å fasilitere og promotere temaer. Det er ønskelig å ta en runde på de
temaene som vi ønsker å promotere ekstra i løpet av september.

• Det skal være et nytt møte i ACPC om tre uker, med oppdatert liste over sosiale
arrangementer. Ragnar Lie kommer tilbake til de det gjelder om ting som skal defineres
nærmere. Listen over sosiale arrangementer ligger på UHR Sharepoint,

• Avklaring om hvem som innleder EARMA skal vi ta sammen med den lokale gruppen.
• NARMAs rolle er stor slik at det er aktuelt at NARMA ha roll ups med en stand som er

synlig. Må lage en rulleringsplan for hvem som sitter der under konferansen. Årsmøtet
til NARMA bør planlegges i forbindelse med EARMA konferansen og legges til tidlig
mandag ettermiddag.

• Oppfølging:
- Ragnar ordner tilgang til listen over sosiale arrangementer til AU-gruppen på

Sharepoint.
- Dagens roll ups er utdaterte og det må planlegges for bestilling av nye.

http://narma.no/om-narma/dokumenter/
http://narma.no/om-narma/dokumenter/
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2019/31 INORMS 

• Heidi Espedal hadde videomøte i Council 12. august. Frist for innsending av abstract til 
konferansen er blitt utvidet til 16. september 2019. Heidi ønsker at vi sprer ordet om 
Hiroshima 2020. 

• Tanja Strøm skal til Hiroshima for å presentere. Anja Hegen skal sende inn poster, da 
det var utfordrende å sende inn forslag til sessions som passet formatet. Heidi tar det 
opp med kontaktperson om utfordringen med å fylle ut formatet.  

• INORMs award, NARMA sin kandidat er godkjent og vil motta pris. NARMA ønsker at 
den som mottar pris har mulighet til å reise. Må vurdere i budsjettfasen at den som 
vinner pris, får reisestøtte.  

• Tanja melder seg om erstatter for Hanne Sørgjerd og blir Heidis vara i Council, når 
Hanne trer ut i 2020. Heidi tar kontakt med Hanne om nøyaktig tidspunkt for når dette 
skjer.  

• Council har sagt nei til Afghanistan om medlemskap, på grunn retningslinjer og at de 
ikke er i målgruppen for å være medlem.  

• INORMS survey venter på godkjenning fra medlemmer i basisgruppen. Nichole Silva 
har lagt ut en nyhetssak om dette på narma.no og vil oppdatere når det kommer. 

• Oppfølging:  
- Budsjett settes som sak i neste AU-møte som er fysisk.  
- Heidi undersøker tidspunkt for Tanjas tiltredelse i Council. 

 
 

2019/32 Planlagte SIG- aktiviteter til høsten 
 
Diskusjon: 

• Ta opp og diskutere mandatet, og se om det fungerer etter intensjonen.  
• Det er perioder med aktivitet og perioder med ikke så mye aktivitet. Bruke overskrifter i 

SIG – mest aktuelle temaer i konferanser og kompetanseprogrammet. Legge ned SIG 
som grupper og jobbe med tematikken. 

• Ønske om en slags plattform der man kan kommunisere med hverandre om tema. For 
eksempel om åpen forskning.  

• SIG tilbyr en struktur for kontakt, men behov for å gjøre noe med det. En struktur som 
er kjent for NARMA medlemmer. 

• Kunne hatt en SIG for hvordan man best kan utvikle forskningsadministrasjonskontor.  
• Viktigste arbeid og hovedoppgave er å lage vårkonferansen, der AU har et felles ansvar. 
• SIG for karriereutvikling har vært veldig aktive i kompetanseutviklingsprogrammet. Alt i 

alt veldig verdifullt for programmet og utviklingen. Det stilles krav om at du må bidra 
aktivt som medlem av gruppa. Nyttig og verdifullt, og anbefaler å holde på strukturen. 

• Videreføres med hovedtema. Paraply med hovedtematikk, og en kontaktperson.  
Må man være medlem av AU for å lede en SIG? Sig koordinator, men ikke noe mer 
spesifisert. 

• Hva kan vi erstatte SIG med før vi legger det ned, og kan tilby noe annet. Tilby et sosialt 
nettverksplattform for å holde diskusjon, melde inn forslag til årskonferanse. 

• Kan ikke skrive et nytt mandat. Lande en fellesholdning til SIG. Saken er ikke helt 
moden for å lande. 
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• Ønske om å ha en digital plattform med mulighet for å melde seg av og på. Tilby 
plattform for nettverk. Forslag til kommunikasjonsverktøy? Tanja og Heidi kan hjelpe til 
med spesifikk bestilling.  

• Se på hvilke SIG som ønsker å fortsette og som fungerer, og endre på de som ikke 
fungerer. Erstattes med et mer tematisk innhold. Forskningsadministrativt arbeid har 
endret seg mye.  

• Oppfølging:  
- Sette SIG som sak til årsmøtet. Må se på NARMAs strategi. 
- Rette en henvendelse til de ulike SIG-ene om status, og ta en avgjørelse om hvilke 

som ønsker å fortsette.  
 

 
2019/33 Kompetanseprogrammet 

• Nichole og Ragnar hadde møte med UHR forskning om justering av deltakeravgift for å 
få penger til drift av kompetanseutviklingsprogrammet. Dette må opp til styret og 
avgjøres i løpet av høsten. Ragnar har varslet det som tema. De støttet også planene 
om å videreutvikle, og var positive til det som er blitt gjort og arbeidet med å 
videreføre programmet. 

• Kurs og program i 2020, kan planlegges uten klar finansering siden vi har bufferpenger 
(NARMA midler) som kan brukes. 

• Det er ikke blitt sendt ut noen formell invitasjon enda, men er laget en nyhetssak og 
sendt ut nyhetsbrev i sommer om nye kurs i 2020.  

• Nichole skal ha møte med Carina Hundhammer og Thi Ha Ngo i morgen 29. august på 
Høyskolen Kristiania, om planlegging av nye kurs fra vår 2020.  

• Arbeidsgruppen skal ha oppstartsmøte ut i september, og kan starte med 
markedsføring av innføringskurset når datoene har kommet på plass etter møtet. 

• Oppfølging:  
- Planlegge nye kurs fra vår 2020, og markedsføre innføringskurset når datoer er på 

plass etter møte i arbeidsgruppen. 
 

 

2019/34 Eventuelt 

• Når det gjelder henvendelser fra forskjellige organisasjoner (UNIT, TkMidt) som ønsker 
å bli medlem av NARMA, må vi i AU først diskutere internt om hvordan vi stiller oss til 
dette. Vi må ha et fysisk møte for å gå gjennom pro og kontra i høst før vi tar saken 
videre med UHR. Vi må fortsette å besvare slike henvendelser på samme måte som 
tidligere, at alle kan delta fritt på NARMAs aktiviteter og på kompetanseprogrammet.   

• Til Institutt for samfunnsforskning (ISF) som ønsker å ha et møte med NARMA, kan vi få 
til ved å booke et møte med leder AU i forkant eller etterkant av neste NARMA-AU 
møte i oktober.  

• Forslag om å ha en samlet SIG på LinkedIn for et mer profesjonelt nettverk. Det er ikke 
forventning om å oppdatere hele tiden, men man kan komme i kontakt med andre. Vi 
må ha noen som kan drifte dette, og det er mulighet for å få statistikk over besøkende. 
Mulig plattform for å melde seg av og på, og poste arrangementer.  

• Forslag om å bruke et annet videomøte verktøy enn Connect i fremtiden, på grunn av 
problemer med oppkobling, dårlig lyd og ømfintlighet for støy. For eksempel Teams 
eller Skype for Business som kan fungere for flere.  



 

4 

• Stian går over til en faglig stilling, og trekker seg ut av AU, men sitter frem til neste 
årsmøte som vara.  

• Neste AU-møte i oktober, på Høyskolen Kristiania i Oslo. Thi sender ut en Doodle om 
aktuelle datoer utenom høstferien i uke 40 og 41. 

• Oppfølging:  
- Besvare TkMidt på forespørsel om medlemskap. 
- Booke møte mellom ISF og AU-leder i forkant/etterkant av neste AU-møte. 
- Sende ut Doodle om datoer til neste møte.  

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 13.35  

 

Neste møte i oktober – i Oslo (Høyskolen Kristiania). 

 


