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MØTEINNKALLING: NARMA Arbeidsutvalg 

 

Møtetid:      Tirsdag, 24.08.21, kl. 12:00 – 13:30 

Møtested:   Digitalt via Zoom 

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

Saksliste 

Sak nr.:  Tittel/beskrivelse 

2021/45  Godkjenning av referat fra møte 28. mai 

2021/46  Status Kompetanseprogrammet 
Nichole E. Silva fra Fagteamet kommer på besøk og gir oss siste nytt. 
 

2021/47  Planlegge program for NARMA-AU i Tromsø, tirsdag 23.- onsdag 24. 
november 2021 

• Vi diskuterer hvilket faglig innhold vi skal ha. Forslag er f.eks.: 
o Oppgavene i NARMAs mandat og strategi: behov for endringer? 
o Er det felt innen forsk.adm. vi mangler/ser øker i aktualitet etc.? 
o Er det temaer fra årskonferansen vi bør se nærmere på? For 

eksempel: 
▪ Innovasjon, tettere samarbeid med Innovasjon Norge 
▪ Bærekraft 

o EARMA 2022 i Oslo 

• Kan vi avholde siste AU-møte for året under samlingen? 
o Er det noen som ikke kan komme? Vi har mulighet for å invitere inn 

på Zoom. 

• Praktisk: 
o Alle fyller ut reiseregning for reise og opphold, og påser at en 

samlet faktura for utleggene sendes Marianne.  
o Fly: bestilles primo september av hver enkelt 

▪ Vi reiser rett til Campus for lunsj og sjekker inn før middag 
▪ Buss går fra flyplassen 

o Hotell. Hver enkelt bestiller når Marianne kommer med 
bookinginformasjon. Utgiften legges til i din reiseregning. 

o Middag: Theresa har forslag 
o Møterom: Theresa har booket møterom 

 
 

2021/48  Oppfølging sak 2021/39, punkt 7 fra forrige møte: 

• Drøfte om NARMA skal arrangere et mindre tematisk arrangement i god tid 
før EARMA-konferansen 2022, eventuelt senere på året? 

• Drøfte hva vi gjør om en fysisk EARMA Oslo 2022 avlyses 
 

2021/49  Status EARMA konferansen 2022 i Oslo 
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2021/50  Diskusjon: Vi har mottatt invitasjon om å stille som vertskap for INORMS 
konferansen i 2025 

• Se vedlagt saksdokument 
 

2021/51  Diskusjon: Ønsker noen å delta på SRAI? 2021 Annual Meeting 

Vi har mottatt invitasjon til å delta på “The 2021 Annual Meeting of the Society 
of Research Administrators International” (SRA International), New Orleans, 
Louisiana, 23. til 27. oktober, 2021. 

• Ønsker noen å delta? 
 

2021/52  Diskusjon: “Hiroshima statement»: https://inorms.net/wp-
content/uploads/2021/06/hiroshima-statement-finalized.pdf 

• Hvordan vi skal promotere dette og hvordan kan vi best sprer det til 
institusjonene i Norge? 

 

2021/53  Eventuelt 

• Tanja har blitt nestleder i Inorms Research Evaluation Group for de neste 
to årene (2021-2023). Ønsker å spre informasjon via narma.no 

• Høring om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

• Annet? 
 

 
 

 
Oslo, 20.08.21 
Marianne B. Grøn 
Sekretær 
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