Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Tidspunkt: 10. september 2013, kl. 10.30-13.30
Sted:

Syddansk Universitet, Odense. Mødelokale på Juridisk Institut, stueetagen

Deltagere: Peter Nick Stausholm-Møller (AU), Palle Bo Madsen (AU), Clement Salung Petersen
(KU), Helene Maria Jensen (AAU), Ayo Næsborg-Andersen (SDU), John Clausen
(AAU), Helle Tegner Anker (Science-KU), Karsten Naundrup Olesen (SDU).
Afbud:

Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Troels Michael Lilja
(CBS), Lasse Baaner (Science-KU)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af ny formand for bestyrelsen
3. Orientering fra Jurforsk’s leder
4. Orientering om det nordiske samarbejde
5. Evaluering af kurser. Kan Jurforsk bidrage til ensartet evaluering af kurser? med hvilket
udbytte?
6. Jurforsk på FIDE-konferencen 2014
7. Temadage 2014
a. Idéer til emner og oplægsholdere – færdigt udkast skal udarbejdes på mødet
b. Tovholder
8. Kurser
a. Det aktuelle udbud; se www.jurforsk.dk
b. Nye kurser
9. Eventuelt

ad pkt. 1:
Ingen bemærkninger.

ad pkt. 2:
KNO træder ud af bestyrelsen ved udgangen af oktober 2013 som følge af jobskifte. KNO oplyste,
at det endnu ikke er besluttet, hvem der bliver ny VIP-repræsentant fra SDU. CSP enstemmigt valgt
til ny formand for bestyrelsen, med virkning fra 1. november.
KNO fortsætter, i samarbejde med CSP, arbejdet med at etablere et nordisk samarbejde om phdaktiviteter (kurser).
I forbindelse med formandsskiftet blev sted for fremtidige møder drøftet. Møderne holdes som
udgangspunkt i København.

ad pkt. 3:
Eneste punkt til drøftelse var Jurforsk’s økonomi. PBM oplyste, at JurForsk for tiden har ca. 90.000
kr. til rådighed pr. år, når administrationsudgifterne er betalt.
KNO og CSP har i foråret indhentet tilbud på at etablere en nordisk platform til annoncering af phdkurser, seminarer, konferencer m.v. (www.jurforsknordic.org) fra Arcanic, som står bag platformen
www.phdcourses.dk. Arcanic har tilbudt at lave en sådan nordisk platform for en pris på 125.000 kr.
Det vil herefter koste 25.000 kr. årligt at drifte platformen.
Der var enighed om at gå videre med etablering af denne platform, og at JurForsks midler for 2013
så vidt muligt anvendes hertil, jf. også nedenfor 4 om tilskud fra andre nordiske institutioner til
etablering af platformen. Der var desuden enighed om, at JurForsk indtil videre alene vil stå for
betaling af de ca. 25.000 kr. til drift af platformen; Jurforsk betaler dette af budgettet.
I 2014 skal der endvidere anvendes midler til afholdelse af temadagsarrangement (se også pkt. 7).
Yderligere kan midler anvendes til at yde støtte til udenlandske forskere der bidrager til phd-kurser.

ad pkt. 4:
KNO berettede om status: positive tilkendegivelser om deltagelse fra Reykjavik Universitet,
Bergen, Uppsala og Umeå (og efter mødet fra Örebro). Endvidere vil sagen blive drøftet i Göteborg,
Lund og Stockholm, ligesom Islands Universitet vil blive kontaktet. Ingen tilbagemelding fra
Finland.
Enighed om at fortsætte arbejdet.
KNO sender mail til de institutioner, der har meldt positivt tilbage, om at projektet gennemføres, at
Jurforsk betaler Arcanic for udviklingen, og at der sendes fakturaer til de respektive institutioner.
Til sidstnævnte anmodes om faktureringsadresser. PBM undersøger de betalingstekniske forhold
omkring udsendelse af fakturaer til andre nordiske institutioner.
KNO og CSP kontakter Arcanic med henblik på at få aftale i stand for det videre arbejde. Udkast til
aftale sendes til bestyrelsens medlemmer med henblik på så vidt muligt at indgå aftale straks og
således, at levering og fakturering kan ske i år (2013).

ad pkt. 5:
Drøftelser med udgangspunkt i KU’s evalueringsskema og den model for opfølgning der anvendes
på KU (vice-phd-skolelederen drøfter evalueringerne med den kursusansvarlige).
Enighed om at der på hjemmesiden lægges forslag til skema + kort skriv om, at der opfordres til at
foretage en evaluering. I den forbindelse drøftelser af KU’s skema; CSP sender KU’s skema i let
revideret form til PBM, som lægger det ud på hjemmesiden.

ad pkt. 6:
Forskellige modeller for et arrangement i Jurforsk-regi drøftet. Det kan være et arrangement på
konferencen, hvor Jurforsk finder et antal senior-vip, der kan fungere som moderatorer for
sessioner, hvor 2-3 stipendiater får mulighed for at holde oplæg, som efterfølgende debatteres. Et
alternativ kan være at holde et Jurforsk-arrangement uden for FIDE-konferencen (fx dagen før eller
efter), hvor temaerne er knyttet til EU-retten.
CSP kontakter Ulla Neergaard for at høre, hvilke muligheder der er for arrangementer inden for
rammerne af FIDE-konferencen.

ad pkt. 7:
Idéer til program drøftet. Udgangspunkt taget i programmet fra det seneste temadagsarrangement og
evalueringerne af dette. Forslag til punkter:
 Juridiske eksperters rolle i det politiske (lovgivnings-)arbejde.
o Der kan fx tages udgangspunkt i tilblivelsen af den nye offentlighedslov, og der kan
være indlæg fra jurister der deltog i arbejdet, jurister der har deltaget i debatten (men
ikke været del af fx udvalg) og af politikkere.
 Phd’ere og pressen
o Vinklen kan være en forsker, der fortæller om vanskeligheder knyttet til
pressekontakt, og en journalist der kommenterer på dette.
o Alternativt: punktet kan bygges op omkring de pressekurser der afholdes af
Information.
 Udlandsophold (i stil med det oplæg Sophia Tarrow holdt på det seneste arrangement).
 Besøg hos Højesteret.
CSP skriver udkast til program på baggrund af det tidligere + dagens drøftelser. Udkast rundsendes
inden næste møde, og de enkelte medlemmer overvejer på baggrund af dette mulige oplægsholdere,
og foretager gerne indledende sonderinger om muligheden for deres deltagelse.
Drøftet om arrangementet skal holdes om internatskursus. Enighed om at prøve om det er muligt at
holde det på Christiansborg, f.eks i Landstingssalen eller Fællessalen, evt. med mulighed for at
indforskrive en politiker (eller flere) fra eksempelvis retsudvalget. HMJ undersøger mulighederne
for dette.
Der var desuden enighed om, at et besøg i Højesteret i forbindelse med temadagen kunne være en
god idé.
Tidspunktet bliver oktober eller november 2014.
Arrangementet søges holdt over 2 dage, bl.a. for at skabe mulighed for socialt arrangement om
aftenen.
Udgangspunktet er, at Jurforsk betaler lokaler og forplejning, således at stipendiater kun skal betale
rejse og ophold.

ad pkt. 8:
I øjeblikket er der annonceret 4 basiskurser til afholdelse i perioden oktober 2013 – januar 2014, og
6 specialkurser til afholdelse i perioden september – december 2013. Tilfredshed med dette antal
kurser.

ad pkt. 9:
Næste møde efter behov, evt. november 2013, men senest januar 2014. CSP sender doodle.

/Karsten Naundrup Olesen

