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REFERAT: NARMA Arbeidsutvalg 

Møtetid: Tirsdag, 28.09.21, kl. 9:00 – 10: 

Tilstede AU: Heidi Annette Espedal (UiB), Tanja Strøm (OsloMet), Hege Nedberg (OsloMet), Anja Hegen (UiB), Dagfinn Døhl Dybvig 
(NTNU), Ingse M. W. Noremsaune (UiO), Vilija Duleviciute (NORD), Linda Johnsen (UiS), Øyvind Nystøl (UiA), Theresa 
Mikalsen (UiT) 

Observatør: Ragnar Lie (UHR), Nina Hedlund (Forskningsrådet) 
Forfall: - 
Referent: Sekretariatet v/Marianne B. Grøn (Kristiania) 
Møtested: Digitalt via Zoom 
Arkivref. https://narma.no/om-narma/dokumenter/ 

 

Saksliste 

Sak nr.: Tittel/beskrivelse  

2021/54 Godkjenning av referat fra møte 24. august Nyhetsbrev: venter til frist for calls til EARMA har gått ut. Heidi og Marianne 
utarbeider tekst til nyhetsbrev medio okt. 

2021/55 Ny RAAAP-survey for utsendelse i 2022:  
RAAAP-3: “How I became a research manager 
and administrator” (HIBARMA) Ønsker 
tilbakemelding på forslag til spørsmålene innen 
29. oktober d.å. Se vedlegg innkalling og info 
fra Tanja 27. september. 

Anja, Ingse og Vilija koordinerer et innspill på forslaget til spørreskjema. Info i 
møtet i Tromsø.  
  

2021/56 Orientering: INORMS ber oss spre informasjon 
om podcast-serie fra WHO (TDR/ESSENCE). 
Kort info fra e-posten: 
This is about a podcast episode focused on 
research leadership/management.   

Heidi lytter til podcasten og ønsker også innspill fra andre i AU som har mulighet 
til å lytte og dele synspunkter om innholdet. Heidi og Marianne samler innspill og 
lager en liten sak om dette i neste nyhetsbrev og på nettsiden.  

https://narma.no/om-narma/dokumenter/
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https://tdr.who.int/global-health-matters-
podcast/reimagining-research-leadership 

Se mer informasjon i vedlegg til innkallingen. 

2021/57 Status Kompetanseprogrammet Fagteam behandlet søknadene torsdag 23. september. 27 søkere. Tilbud til 20 
søkere, de sprer seg godt i bakgrunn og institusjoner. Første samling i Bergen 
ultimo oktober. 
Fagteamet planlegger lederseminar i januar 2022. 

2021/58 Status EARMA konferansen 2022 i Oslo 
 

• Frist for call utsatt til 8. okt. Oppfordrer alle AU-medlemmer til å fortsette 
markedsføringen internt for å få flere innspill.  

• Forberedelser av lokale bidrag er godt i gang. Vi gjenbruker planene fra forrige 
planlegging, med noen justeringer. 

o Keynote dag 2 er under planlegging og Tanja følger opp potensiell 
kandidat. 

o UiO: Life Science-fokus om grønn fokus/klima. 
o OsloMet og NMBU kjører lunsjarrangement; Kulturhuset. 

• Oslo-gruppen oppfordrer alle i AU til å komme med idéer til hvordan vi kan 
aktivere deltakerne på en underholdende måte underveis i konferansen 

 

2021/59 Program for NARMA-AU i Tromsø, tirsdag 23.- 
onsdag 24. november 2021 
 

Vi diskuterte innledning av samlingen, sammensetning og rekkefølge på temaer 
på programmet, samt tidsplanen. 
Noen temaer fordelt blant AU-medlemmene.  
Neste AU-møte er på samlingen, Heidi og Marianne oppdaterer programmet og 
ber alle om innspill og ansvarsområder for tema. 
 

2021/60 Status internasjonalt arbeid 

• ARMA Conference i oktober 

• Virtual FORTRAMA Annual Conference 
(Network of Research- and 
Transfermanagement), oktober 

• Tanja deltar på den digitale ARMA konferansen 

• Ingen har anledning til å delta på FORTRAMA konferansen 

2021/61 Oppfølging: INORMS-møte og informasjon om 
bokprosjektet til Simon Kerridge. 

INORMS Council-møte utsatt til 26. oktober. Tanja deltok på INORMS Working 
Group i går, bokprosjektet jobber for å få på plass finansiering 

2021/62 Eventuelt Ingen hadde noe under eventuelt. 

 
Oslo, 28.09.21, Marianne B. Grøn, sekretær 
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