Norsk nettverk for
forskningsadministrasjon

Årsmøte 2013
Innkalling
Vi inviterer med dette til årsmøte i Norsk nettverk for forskningsadministrasjon, NARMA. Gardermoen, 16. april 2013 kl 12.15 – 15.30.
I tilknytning til NARMAs årskonferanse 16. – 17. april 2013 inviterer vi til
NARMAs første årsmøte som ledd i en formell etablering av nettverket. Deretter
blir det anledning til å registrere seg som medlem for å delta i NARMAs videre
aktiviteter.
Årsmøtet innledes kl 12.15 med foredrag av Petter Aaslestad, leder i
Forskerforbundet, under tittelen ”Forskning og administrasjon; Ild og vann eller

dynamitt?”
Behandling av årsmøtesaker starter etter lunsj, kl 14.00.

Dagsorden:
Sak 1.

Mandat og retningslinjer for NARMA.
Vedlegg: Utkast til mandat og retningslinjer for NARMA
Forslag til vedtak:
Årsmøte godkjenner at forslag til mandat og retningslinjer for
NARMA fremmes for UHRs styre.

Sak 2.

Etablering av NARMAs styre – Valgkomité
Institusjonene har blitt invitert til å fremme forslag til
medlemmer av et styre for NARMA fra ulike nivåer i egen
institusjon. Frist for forslag til navn er 15. mai 2013. Forslag
til sammensetning av valgkomité legges fram i møtet.
Forslag til vedtak:
Følgende valgkomité gis fullmakt til å sette sammen NARMAs styre:
(legges fram i møtet)

Sak 3.

Hilsninger fra utenlandske søsterorganisasjoner

Sak 4.

Eventuelt

På vegne av Styringsgruppen for etablering av nettverk for
forskningsadministrasjon.
Ragnar Lie, UHR (leder)

Årsmøte 2013

Norwegian Association for
Research Managers and
Administrators (NARMA)
Tirsdag 16. april
Thon Hotel Oslo Airport,
Gardermoen
Om årsmøtet 2013
Som ledd i å etablere NARMA i
tilknytning til Universitets- og
høgskolerådet vil sakene på dette første
årsmøtet være å drøfte forslag til mandat
og retningslinjer for NARMA og å
utpeke en valgkomité for
sammensetning av et styre for nettverket.
Vedtak og innspill fra årsmøtet vil bli
lagt fram for UHRs styre, som vil gjøre
et prinsippvedtak om etablering av
NARMA under UHR-paraplyen på sitt
møte 24. april. Det tas sikte på at
NARMA vil være operativ i sin faste
form fra medio 2013.

Om styret
Arbeidet i NARMA ledes av et styre
med åtte medlemmer, herunder leder og
nestleder, samt to-tre varamedlemmer.
Styret skal ivareta og koordinere den
løpende utvikling og profesjonalisering
av ledelses og forvaltningsoppgaver
innen forskningsadministrasjon. Dette
kan skje gjennom å arrangere
konferanser, workshops og kurs, samt
bidra til utvikling av gode nettverk
mellom norske UH-institusjoner, utad
mot myndigheter og finansiører og mot
andre nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere.
Det viktig at styret settes sammen av
personer som har lyst og anledning til å
engasjere seg i å bygge opp NARMA til
en dynamisk møteplass for
kompetanseutvikling og gjensidig læring
innen forskningsadministrasjon.
Alle UHRs medlemsinstitusjoner har
blitt invitert til å fremme kandidater til
styret. Det er derfor viktig at de som
ønsker å stille til valg fremmer sitt
kandidatur overfor ledelsen ved egen
institusjon.
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