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MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg 

 

Møtetid:      Tirsdag, 28.08.20, kl. 12:00 – 14:30 

Møtested:   Digitalt via Zoom 

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

 

Saksliste 

Sak nr.:  Tittel/beskrivelse 

2020/28  Oppfølginger: referat fra forrige møte 

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 
o Minimumsantall for å ha posterseksjon? 

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 
o Back-up plan dersom konferansen ikke kan holdes fysisk: 

deadline/praktisk/budsjett/deltakeravgift etc. 

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

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/ 
«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 
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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». 

2020/33  Status Kompetanseutviklingsprogrammet 

• Marianne overtar koordinatorrollen for 
Kompetanseutviklingsprogrammet fra Thi Ha Ngo 

• Status Kompetanseutviklingsprogrammet 

• Møte Heidi, Ragnar og Forskningsrådet 

2020/34  Eventuelt 

 

 
Oslo, 03.07.20/19.08.20 
Marianne B. Grøn 
Sekretær 
 


