
DASERA bestyrelsesmøde 7/6 2022 

Zoom – alle med. Referent: Jens 

1. Forskningsseminar 2.  

Nikolai gav status over tilmeldingerne. 23 af de 25 gennemgående har tilmeldt sig plus fem ’nye’. 

Hertil kommer bestyrelsen, hvor Martin betales af NAFA. Det giver luft til enkelte flere. Jens 

udarbejder budget, når regnskabet for første halvår 2022 kommer. 

De to keynotes er på plads: Chris Harrison fra King’s College og Mark Wilson fra Berkeley. Der er 

mulighed for at en eller begge kan bruges før eller efter konferencen, fx i form af et webinar. 

Planlægningsgruppen (som nu indbefatter Morten (fmd), Nikolai, Anders og Jens) bliver indkaldt til 

møde af Morten. 

 

2. DASERA-konferencen 

Jette bad rundbordssamtaletovholdene om at sende en kort beskrivelse. 

Nikolai sagde ja til at modtage betaling for deltagelse og sende kvittering til deltagerne. 

 

3. DASERA-repræsentant til BigBangs forskningsstreng (til afløsning af Lars) og NAFA-forespørgsel 

om at være medarrangør. 

Vi diskuterede hvorvidt NAFA kunne være medarrangør af spor 1 på BB sammen med DASERA. Der 

var enighed om at det var ok, taget i betragtning at NAFA er den største enkeltorganisation, hvis 

medlemmer bidrager til sporet. 

Jens har efterfølgende fået mail fra Gitte Balslev at NAFA ikke indgår, men i stedet arbejder på de 

indre linjer ved at motivere de mange gode kolleger til at bidrage til spor 1 .  

Der var ingen på mødet, der umiddelbart ville overtage Lars’ plads som DASERA-repræsentant i 

planlægningsgruppen, men efterfølgende har Martin mailet, at han gerne er det. Tak. 

 

4. Evalueringsrapporten fra seminar 1.  

Punktet blev ikke nået. Kommentarer til den rundsendte rapport sendes til Jens inden for to uger. 

Jens retter og sender til Morten, der lægger på hjemmesiden. 

 

4. Næste møde 

Det var umuligt at finde et fælles tidspunkt. Uge 33 var dog den bedste uge, så Jens rundsender 

doodle med mødetider i uge 33. 

 

Jens 


