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MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg 

 

Møtetid:      Torsdag, 12.11.20, kl. 9:00 – 10:30 

Møtested:   Digitalt via Zoom 

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

 

Saksliste 

Sak nr.:  Tittel/beskrivelse 

2020/54  Oppfølginger: referat fra forrige møte 

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

2020/55  Parallellseksjoner på NARMA årskonferanse 2021 

• Horisont Europa sesjonen: Theresa og Anja ønsker å dele tankene med 
AU for eventuelle innspill/ideer.  

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

Statusgjennomgang av de 10 temasesjonene i planen, inkl. om tidligere SIG-
medlemmer er kontaktet: 

o Ansvarlig forskningsevaluering 
o Nettverksbygging og samarbeid: 
o PhD 
o Talentutvikling for unge forskere 
o Horizont Europa: er eget diskusjonspunkt, se over 
o Open Science 
o Innovasjon 
o Bærekraft 
o Kompetanseutvikling forskningsadministrasjon 
o Forskningsrådets strategi 

 

2020/56  Plenumseksjoner på NARMA årskonferanse 2021 

• Status arbeid med plenumsesjonen 

 

2020/57  Ad. sak 2020/47: Minner om skjemamaler for utfylling av programinnhold m.m. 
som skal fylles inn for hvert innlegg 

• I den engelske utgaven av «Parallel sessions planner stod det 
«biography», er dette informasjon vi ønsker å ha med, dvs. publisere i 
programmet? Vi må i så fall også legge det inn + i den norske 
versjonen av skjemaet 

http://narma.no/om-narma/dokumenter/
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2020/58  Bli kjent arrangement -hvordan bygge nettverk på NARMA årskonferanse 2021 

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

• Saken har blitt satt på vent, men videreføres i agenda. Har dere noen 
ferske erfaringer vi bør notere oss allerede nå? 

2020/59  • Status etter møte mellom NARMA v/Heidi, Tanja og Marianne og 
Meetings v/Anita Hammersvik tirsdag 10. november. 

2020/60  Status Kompetanseutviklingsprogrammet 

• Status videreføring av Kompetanseutviklingsprogrammet 

• annet 
 

2020/61  Status fra Heidi om sak 2020/52: INORMS Council foreslåtte endringer i 
«Replacement Enc 3 Associate Membership Working Group Report» 

2020/62  Eventuelt 

 
Neste møte er mandag 7 desember 2020, kl. 14:00 – 15:30 
 

 
Oslo, 6.11.20 
Marianne B. Grøn 
Sekretær 
 


