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REFERAT: NARMA Arbeidsutvalg 

 

Møtetid: Fredag, 28.08.20, kl. 12:00 – 14:30 
Tilstede AU: Heidi Annette Espedal (UiB, leder), Tanja Strøm (OsloMet), Hege Nedberg (OsloMet), Anja Hegen (Ui 

B), Theresa Mikalsen (UiT), Dagfinn Døhl Dybvig (NTNU), Ingse M. W. Noremsaune (UiO), Didrik Tårnesvik (NTNU), 
Øyvind Nystøl (UiA), Linda Johnsen (UiS) 

Observatør: Ragnar Lie (UHR), Nina Hedlund (Forskningsrådet) 
Forfall: Ingen, men Ragnar Lie, Tanja Strøm, Nina Hedlund, Anja Hegen og Theresa Mikalsen var forhindret fra å være tilstede 

under hele møtet 
Referent:  
Møtested: Digitalt via Zoom 
Arkivref. https://narma.no/om-narma/dokumenter/ 

 

Saksliste 

 

Sak nr.: Tittel/beskrivelse I møtet 

2020/28 Oppfølginger: referat fra forrige møte Ingen kommentarer til referatet 

2020/33 Status Kompetanseutviklingsprogrammet 

• Marianne overtar 
koordinatorrollen for 
Kompetanseutviklingsprogrammet 
fra Thi Ha Ngo 

Saken ble flyttet frem på agenda etter ønske fra AU-medlem 

• Kompetanseutviklingsprogrammet skal inn som fast tema i AU-agenda. 

• Ragnar og Heidi hadde møte med Forskningsrådet i forrige uke, la frem 
erfaringer og fremtidsplaner. Forskningsrådet var positive til å bidra, men 
trenger en oppdatert programskisse inkl. budsjett. 

https://narma.no/om-narma/dokumenter/
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• Status 
Kompetanseutviklingsprogrammet 

Møte Heidi, Ragnar og Forskningsrådet 

• Det avtales et møte mellom styringsgruppen og Fagteamet for å diskutere 
hva vi skal legge frem for Forskningsrådet 

• Innføringskurs del 2 og Videregående kurs del 1 planlegges ultimo oktober. 
Mer informasjon kommer. 

 

2020/29 Call for abstracts til NARMA 
vårkonferanse 2021: «Europa i endring» 
publisert i nyhetsbrev onsdag 13. august 
2020: 

• Status på innsendinger 

• Status markedsføring i nettverket 
til oss i AU 

• Status markedsføring via 
narma.no og nyhetsbrev 

• Videre plan for 
fagområder/foredragsholdere til 
parallellseksjonene 

• Planer for postere 

Minimumsantall for å ha posterseksjon? 

• Status innsendinger 
o ikke mottatt forslag eller henvendelser hittil 

• Status markedsføring i AUs nettverk:  
o Noen av AUs medlemmer har startet dialog med ressurspersoner, blir 

fulgt opp i arbeidsdokument for utarbeidelse av program, se sak 
2020/30 

• Status nyhetsbrev 
o ble sendt ut onsdag formiddag den 12. august:  
o antall abonnenter: ca. 630, hvorav 6 har byttet sluttet/pensjonert seg.  
o Ca. 25% har åpnet nyhetsbrevet og  
o 15 har klikket seg videre til artikkelen på narma.no. 

• Forslag: Kan vi kan få artikkelen inn i UHR sitt nyhetsbrev? 
o Marianne sender forespørsel til Ragnar 

• Videre plan for parallellene: 
o Marianne lager et arbeidsdokument med oversikt over forslag til tema, 

samt hvem som skal ha ansvar for utarbeidelse av plan for hvert 
tema/parallell og innledere. 

o AU må ha fokus på at programmet blir utformet i tråd med overskriften 
for årskonferansen: «Europa i endring» 

o Alle AU-medlemmer må tar ansvar for del av programmet og benytte 
sitt nettverk til å hente inn gode innledere. Foreløpig fordeling av ansvar 
gjøres i neste AU-møte. Eventuelle justeringer gjøres etter frist for call 
on abstract (1. okt) når vi ser hva som er innsendt.  
 

• Planer for postere og minimumsantall for å ha posterseksjon? 
o Ble ikke diskutert 
o Marianne legger inn i arbeidsdokumentet for utarbeidelse av 

programmet for AU-medlemmene 
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2020/30 NARMA vårkonferanse 2021: 
Plenumseksjonen(e) 

• Hvilke 
hovedtema/foredragsholdere er 
aktuelle? 

o Er vi i dialog med aktuelle 
kandidater? 

o Videre fremdrift for 
rekruttering 
foredragsholdere etc. 

• Diskutere muligheter for 
paneldebatter 

• Videre diskusjon om digital 
deltakelse 

o I AU-møtet 9. juni ble det 
understreket at 
konferansen er viktig for å 
møte kontakter og bygge 
sosialt nettverk 

Back-up plan dersom konferansen ikke 
kan holdes fysisk: 
deadline/praktisk/budsjett/deltakeravgift 
etc. 

• AU hadde idéutveksling om mulige kandidater og tema til plenumseksjonen 
o Idéene legges i arbeidsdokumentet nevnt i sak 2020/29 for videre 

arbeid med tema og kandidater 
o AU-medlemmene fordeler ansvarsområdene/arbeidsoppgavene i 

neste møte 

• Paneldebatt 
o Må vurderes ved utarbeidelsen av programmet 

• Digital deltakelse 
o Må vurderes løpende i forhold til utviklingen av koronapandemien 
o Sette opp frister (datoer) for beslutninger mht. kostnader for 

hotellkansellering etc. 
o Hvilke kostnader for digital avholdelse? Hvordan dekker vi 

kostnader? Betalingsvillighet for deltakere osv. 
o Dersom heldigital konferanse er forslaget å ha både færre og 

kortere innlegg samt å fordele programmet over f.eks. fire dager 

• Tilrettelegging for introduksjon samt å bygge nettverk på konferansen 
o Ved utforming av programmet og den sosiale delen av 

arrangementet ønsker vi å finne løsninger som inkluderer og skaper 
treffpunkter for alle deltakere, også de som kjenner få, f.eks. 
tilrettelegge for diskusjon om arbeidsoppgaver/-hverdagen 

o Det må arbeides videre med løsninger, men det ble foreslått f.eks. 
«Newcomers»-lunsj som EARMA har gjort, 
«rundebordskonferanse»: er en god måte å utvide nettverk og 
forståelse for hvordan man jobber på de ulike institusjonene 

• Oversikt over når vi må ta beslutninger 

2020/31 NARMA vårkonferanse 2021: status 
dialog med Meetings (Marianne) 

Info om møte med Anita 

• Marianne hatt telefonmøte med Anita medio august for plan fremdrift, og 

følger tidsskjema som tidligere år. 

2020/32 SIG-informasjon på narma.no: følgende 
tekst er lagt ut på fanen «SIG –tema» før 
utsendelsen av Call for abstracs 
(nyhetsbrev): 
https://narma.no/tema/ 

Ingen innspill på tekster på narma.no, men: 

• Alle AU-medlemmer må se på medlemmene på sitt fagfelt som har jobbet 
innen SIG-område (https://narma.no/tema/) det er viktig å beholde disse 
nettverkene og ha dialog både i forhold til konferanseprogram og 
Kompetanseutviklingsprogrammet, inkludert lederseminaret. Alle AU-

https://narma.no/tema/
https://narma.no/tema/
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«SIGene er nedlagt 
Spesialistinteressegruppene (SIGene) 
har ikke fungert optimalt og ble lagt ned 
etter årsmøtet i 2020. I en liten 
organisasjon som NARMA er det mer 
effektivt at AUs arbeid fokuseres rundt 
årskonferansen og kompetanseutvikling. 
NARMA lyser ut midler til arrangement 
av seminar, workshops m.m. - under 
betingelse av at det dekker fagfeltene 
våre og arrangeres som åpne, nasjonale 
arrangementer. Vi har valgt å beholde 
informasjonen her om SIG-fagfeltene.» 
- Teksten er hentet fra årsmøtesaken i 
2020 om SIG-nedleggelsen og 
strategidokumentet, og godkjent av 
Heidi.  
Er det forslag til endringer i teksten? 
- Teksten om SIG-mandatet er lagt i et 
pdf-dokument som er tilgjengelig under 
«Dokumenter» på menyen «Om 
NARMA». 

medlemmer tar kontakt for videre diskusjoner med medlemmene på sitt 
fagfelt. 

• SIG karriereutvikling er en viktig bidragsyter for lederseminaret. AU og 
Fagteamet avtaler hvem som tar kontakt med gruppen for å diskutere 
fremtidige muligheter, både knyttet til Kompetanseprogrammet og 
Årskonferanse.  

 
 

2020/34 Eventuelt • Det ble foreslått et felles Teamsrom e.l. hvor AU og observatørene kan 
dele og redigere i felles dokumenter. Det ble foreslått at dette skulle 
opprettes hos UHR, slik at tilgangen ikke er avhengig av hvilken institusjon 
som har sekretariatsfunksjonen. Heidi og Marianne avtaler nærmere med 
Ragnar. 

 
NYTT MØTE i midten av september setter av 1,5 timer, og deretter i midten av 
oktober – så snart vi kan etter høstferien. Marianne sender Doodles. 
 

 
Oslo, 02.09.20 
Marianne B. Grøn 
Sekretær 


