Referat af bestyrelsesmøde i Jurforsk mandag den 12. december 2011

Sted:

Studiegården, Københavns Universitet.

Til stede:

Palle Bo Madsen (AU), Ayo Næsborg-Andersen (SDU), Lasse Baaner (Life/KU), Sophia
Tarrow (KU), Henrik Palmer Olsen (KU), Helle Tegner Anker (Life – KU), Emil Greve
(AU), Martin Poulsen (AAU), Clement Petersen (KU) og Karsten Naundrup Olesen (SDU
– referent).

Afbud:

Thomas Rønfeldt (AAU) og Ruth Nielsen (CBS).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra Jurforsk’s leder.
a. Den nye hjemmeside.
b. Den nye samarbejdsaftale.
c. Andet.
3. Samarbejdet efter 1/1 2012.
4. Opfølgning vedrørende temadag, december 2011.
5. Orientering om det nordiske samarbejde.
6. Kursusudbud – drøftelse af det aktuelle udbud og forslag til fremtidige kurser. For aktuelle
kurser se: http://www.jura.au.dk/forskning/jurforsk/phd-kurser/.
7. Eventuelt.
Referat:
ad pkt. 1:
Dagsorden godkendt.
ad. pkt. 2:
Oversættelsen af div. tekster til hjemmesidens engelske version er færdige, jf. udsendte bilag. Der
udestår nu at lægge disse på nettet, hvilket bliver lidt forsinket, da Charlotte Ebbesen er
langtidssygemeldt. AU finder afløser til varetagelse af opgaven.
Drøftet om man skal kunne skifte mellem hjemmesidens danske og engelske version fra en vilkårlig
underside, eller om valg af sprog kun skal kunne foretages på hovedsiden. Enighed om at vi helst vil
have den første model, men kan leve med den anden, hvis det tekniske er vanskeligt at gennemføre
og vedligeholde den første model.
Den nye samarbejdsaftale er nu underskrevet af alle deltagende institutioner med undtagelse af
AAU, som dog har givet mundtligt tilsagn om deltagelse.
(Underskrift fra AAU er modtaget efter mødet, således at alle nu har underskrevet).
Med hensyn til betaling til Jurforsk fra de deltagende institutioner, vil PBM sende information.

Drøftet hvordan vi i fremtiden overvåger økonomien. Enighed om at koordinator forud for hvert
møde udsender seneste regnskab, og vi på den måde holder øje med økonomien.
Afslutning af FI-bevillingen: bilag skal sendes hurtigst muligt til PBM, som har indskærpet dette til
alle der har bevillinger.
ad pkt. 3:
Enighed om at vi fortsætter med AU som værtsinstitution indtil andet aftales, og at AU udpeger
koordinator. Bestyrelsen ser gerne, at PBM fortsætter som koordinator.
KNO valgt som formand.
KNO skriver til underskriverne af aftalen med opfordring til at udpege bestyrelsesmedlem; en der
har mulighed for at prioritere arbejdet; genvalg er bestemt en mulighed.
ad pkt. 4:
KNO orienterede kort om hvorfor temadagen 2011 ikke blev gennemført. Det var primært et
tidsmæssigt problem dels i relation til at finde oplægsholdere dels at advisere stipendiater og derved
sikre et tilfredsstillende deltagerantal.
Drøftet om der skal afholdes en temadag i 2012. Generelt positiv stemning i forhold til dette. Fra
stipendiatside blev det foreslået at lade temaet være det samme som i 2010, da dette var godt og vil
være relevant for den nye kreds af stipendiater der er kommet til siden. Aftalt at der arbejdes videre
ud fra dette; gerne andre oplægsholdere. Gerne mere fokus på netværksdannelse både i teori og
praksis. Temadagen kan eventuelt afvikles over to dage. Sproget skal som udgangspunkt være
engelsk, hvor dette er relevant. Arrangementet afholdes på SDU i april 2012. KNO laver udkast til
program.
ad pkt. 5
KNO orienterede om sagens udvikling siden sidst. Drøftet hvad vi gør herfra. Aftalt, at KNO skriver til
dekan i Uppsala, at hvis de lover ikke at nedlægge hjemmeside, vil vi begynde at lægge kurser på
siden. Der må meget gerne være nyhedsfunktion på den nordiske side.
Tirsdag den 13/12 2011 modtog KNO udkast til aftale om samarbejde mellem Jurforsk og Uppsala.
Denne er rundsendt til bestyrelsen for eventuelle kommentarer; hvis der ikke modtages indsigelser,
vil aftalen blive underskrevet. I lyset af denne udvikling afstår KNO fra ovennævnte henvendelse.
ad pkt. 6
Af hjemmesiden ses, at der i 2011 blev afholdt 13 kurser (heraf 5 basiskurser). Bestyrelsen fandt
dette tilfredsstillende.
Der er for tiden annonceret 7 kurser på hjemmesiden, omfattende 11 ects (+ 2 kurser der endnu ikke
er ects-normerede). Drøftet om dette er nok, og i den forbindelse om vi skal lave et nyt call for
courses. Ved vores call primo 2011 blev der indmeldt 9 kurser, hvoraf 3 blev gennemført i 2011 og 4
er planlagt til gennemførelse med dato i 2012. Besluttet at foretage nyt call i januar 2012 baseret på
det materiale vi anvendte i 2011. PBM står for dette.

Drøftet om vi skal forsøge at føre statistik over hvor mange stipendiater, der deltager i de enkelte
kurser? Positiv stemning overfor at have oplysningerne, men reservationer over for om det kan
gennemføres. Enighed om, at det foreløbigt må være op til de enkelte institutioner selv at tjekke
deltagelsen gennem den enkelte stipendiats indberetninger til den lokale forskerskole.
ad pkt. 7
HPO orienterede om drøftelse i phd-udvalget på KU omhandlende kvalitetssikring af phd-kurserne,
og i den forbindelse hvilket udbytte stipendiaterne skal have ud af kurserne. Det er forventningen, at
drøftelsen vil blive fortsat ved de følgende møder i udvalget.
Drøftet om der initieret af Jurforsk skal være et debatforum for stipendiater. Videre drøftelse
henskudt til efter temadag, hvor de deltagende stipendiater vil blive opfordret til at fremkomme
med synspunkter om udbytte af en sådan platform, og mulighederne for at udvikle en sådan.
Gentaget at der skal nyhedsmail-funktion på Jurforsks hjemmeside.
Næste møde søges afholdt i sidste halvdel af februar 2012. KNO indkalder.

17. december 2011,
Karsten Naundrup Olesen

