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MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg 
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Møtested:   Digitalt via Zoom 
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Saksliste 

Sak nr.:  Tittel/beskrivelse 

2020/35  Oppfølginger: referat fra forrige møte 

2020/36  Status Kompetanseutviklingsprogrammet 

• Innføringskurs 2020, 2. samling 

• Videregående kurs for 2020 

• Ledersamling 2021 

• Møte mellom styringsgruppen og Fagteamet i 
Kompetanseutviklingsprogrammet fredag 25. september 2020 

 

  NARMA årskonferanse 2021: tirsdag 9. og onsdag 10. mars 2021 

2020/37  Call for abstracts til NARMA årskonferanse 2021 

• Status innsendinger 

• Status markedsføring i nettverket til oss i AU 

• Status nyhetsbrev UHR 

• Ihht sak 2020/26 fra møtet 9.6.20 vurderer Anja, Tanja og Heidi de 
mottatte forslag etter fristen 1.oktober og lager forslag/oversikt som 
sendes ut til AU. Beslutning i påfølgende AU-møte og tilbakemelding til 
innsenderne i løpet av desember 2020 
 

2020/38  Parallellseksjoner på NARMA årskonferanse 2021 

• Foreløpig fordeling i AU av ansvar for paralleller 

• Status alle på plan for kontakt med tidligere SIG-medlemmer på sitt 
fagfelt 

• Spesielt om videre kontakt med medlemmene av tidligere SIG-karriere 
både for involvering i årskonferanseprogrammet og Lederseminaret 
(Kompetanseutviklingsprogrammet) 

o Beslutte hvem som innleder dialog fra AU og/eller Fagteamet til 
Kompetanseutviklingsprogrammet 

• Arbeidsdokument AU: Plan for utarbeidelse av program 
o Fordelt på Plenum og paralleller og posterseksjon 
o Tilgjengelig i Teamsrom 
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2020/39  Plenumseksjoner på NARMA årskonferanse 2021 

• Status og fordeling av ansvar i plenumsesjon 
o Plenum er satt opp i arbeidsdokumentet på Teams 

2020/40  Bli kjent arrangement -hvordan bygge nettverk på NARMA årskonferanse 2021 

• Fysisk eller digitalt styrer løsning, hvordan arbeide videre med dette i 
AU? Ansvar oppfølging 

2020/41  Tidsfrister for beslutninger for Thon Hotel Arena eller digitalt 

• Hvor mye av det kontraktsfestede arrangementet kan avbestilles 
vederlagsfritt på Thon Hotel Arena:  

o 70 dager før arrangementet, dvs. 29. desember: hele 
arrangementet og evnt. innbetalt forskudd tilbakebetales 

o 60 dager før ankomstdag: opptil 50% av opprinnelig bestilling 
o 29 dager før ankomstdag: opptil 25% av gjenstående bestilling 
o 13-7 dager før ankomstdag: opptil 10% av gjenstående 

bestilling 

• Dersom digital gjennomføring, vil vi likevel ha behov for et 
arrangementssted? 

• Pris for deltakelse på årskonferansen 
 

2020/42  NARMA årskonferanse 2021: status dialog med Meetings (Marianne) 
 

2020/43  Eventuelt 

 

 
Oslo, 10.09.20 
Marianne B. Grøn 
Sekretær 
 


