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Saksliste 

Sak nr.:  Tittel/beskrivelse 

2020/44  Oppfølginger: referat fra forrige møte 

2020/45  Status Kompetanseutviklingsprogrammet 

• Innføringskurs 2020, 2. samling 

• Videreføring av Kompetanseutviklingsprogrammet, forberedelser av 
prosjektplan 

 

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

2020/46  Call for abstracts til NARMA årskonferanse 2021 

• Anja, Tanja og Heidi gir tilbakemelding om evaluering av mottatte 
forslag 

• AU beslutter videre fremdrift, fordeling av ansvar inkludert dialog med 
innsender(ne). 

2020/47  Parallellseksjoner på NARMA årskonferanse 2021 

• Status fra alle i AU om temaer satt opp for paralleller, og om flere har 
satt seg opp som bidragsytere på de ulike temaområdene 

• Status dialog AU-medlem og tidligere SIG-medlemmer på sitt fagfelt 

• Status dialog med tidligere SIG-karriere; Lederseminaret 
(Kompetanseutviklingsprogrammet) og eventuelt på årskonferansen 

• Er alle tema oppdatert, eller er det mer informasjon som skal inn? 

• Har alle i AU satt opp på temaer i parallellene? 

 

2020/48  Plenumseksjoner på NARMA årskonferanse 2021 

• Status arbeid med plenumsesjonen 

 

2020/49  Bli kjent arrangement -hvordan bygge nettverk på NARMA årskonferanse 2021 

• Fysisk eller digitalt styrer løsning, hvordan arbeide videre med dette i 
AU?  
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• Saken har blitt satt på vent, men videreføres i agenda. Har dere noen 
ferske erfaringer vi bør notere oss allerede nå? 

2020/50  • Status tilbakemeldinger og dialog med Meetings v/Anita Hammersvik 
om reforhandling/endring av hotellavtalen og mulighet for 
hybridløsning. 

 

2020/51  Orienteringssak fra Tanja: 

INORMS RISE: the project had reached a suitable conclusion with the 

production of the toolkit and guidance note. The Working Group agreed to the 

dissolution of this project. Details to be circulated of the RISE outputs. 

https://inorms.net/activities/research-impact-and-stakeholder-
engagement-working-group/ 

 

2020/52  INORMS Council har foreslått endringer i «Replacement Enc 3 Associate 
Membership Working Group Report» 

• Saken er sendt AU 19.10.20 for gjennomlesning før møtet. 

• Vi ønsker kommentarer fra AU til forslaget 

2020/53  Eventuelt 

 

 
Oslo, 19.10.20 
Marianne B. Grøn 
Sekretær 
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