Referat af bestyrelsesmøde i Jurforsk mandag den 15. august 2011

Sted:

Center for Journalistik, Syddansk Universitet.

Til stede:

Palle Bo Madsen (AU), Ayo Næsborg-Andersen (SDU), Lasse Baaner (Life/KU),
Sophia Tarrow (KU), Henrik Palmer Olsen (KU) og Karsten Naundrup Olesen (SDU
– referent).

Afbud:

Helle Tegner Anker (Life – KU), Emil Greve (AU), Thomas Rønfeldt (AAU) og Ruth
Nielsen (CBS). Tine Sommer er udtrådt af bestyrelsen som følge af sammenlægningen
af ASB og AU.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra Jurforsk’s leder.
3. Økonomi – regnskab og budget (Bilag 1).
4. Behandling af ansøgning fra Urska Sadl (Bilag 2).
5. Gennemgang af udkast til ny aftale (Bilag 3).
6. Orientering om planlægning af temadag arrangeret af AAU; se evt. referat fra møde den
26/4 2011, ad pkt. 4.
7. Kursusudbud – drøftelse af det aktuelle udbud og forslag til fremtidige kurser. For aktuelle
kurser se: http://www.jura.au.dk/forskning/jurforsk/phd-kurser/.
8. Eventuelt.
Referat:
ad pkt. 1:
Dagsorden godkendt.
ad pkt. 2 og 3:
Regnskabet udviser ca. 775.000 kr. til resten af bevillingsperioden (930.000 fratrukket beløb til
overhead). Pengene påtænkes bl.a. anvendt til opstart af det nordiske samarbejde om phduddannelse (se referat af møder den 9/2 2011 og 26/4 2011) og til forbedring af Jurforsks
hjemmeside, jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 26/4 2011.
Intet andet ud over hvad der fremgår af dagsordenens øvrige punkter.
Status på det nordiske samarbejde drøftet, og i den forbindelse også hvordan Jurforsk skal håndtere
denne. Enighed om at KNO forhører sig hos Thorbjörn Ingvarsson om status. Hvis det efter
henvendelsen er nødvendigt, undersøger KNO hos it-afdeling på SDU, hvilke muligheder der er for
her at etablere den it-løsning, der er drøftet i nordisk regi, dvs. en platform hvor de enkelte
institutioner kan lægge kurser op, og hvor der er links til institutionerne samt kort omtale af det

nordiske samarbejde. Alternativt kan der efter næste bestyrelsesmøde skrives ansøgning til Jurforsk
om midler, som kan anvendes til projektet.
ad pkt. 4:
Enighed om at der ikke er tale om et netværk, med det indhold dette begreb hidtil er givet ved
bevilling af midler fra Jurforsk. Der er nærmere tale om ansøgning om midler til ansøgerens egne
rejser. Da der allerede er givet penge til noget sådant tidligere (rejsestipendie), meddeler PBM
afslag, men vejleder i samme om at der kan gives midler, hvis disse reelt skal anvendes til
netværksdannelse. Dette kan eksempelvis ske ved, at vejleder optræder som medansøger, og ved at
der skitseres kontinuitet i aktiviteter, udover de rejser der allerede er redegjort for i den foreliggende
ansøgning.
ad pkt. 5:
Drøftelser af hvem der har givet foreløbigt tilsagn om forsættelse; kun CBS og AAU mangler.
Drøftelser af budgettet (udkastets pkt. 4.2.2). Aftalt at PBM fremskaffer regnskab over de 5 år,
hvoraf det fremgår, hvor mange midler der er brugt på rejsestipendier og støtte til netværk.
Aftalt at der ved næste møde deltager tap og evt. it-person, jf. pkt. 8.
Drøftet hvilke opgaver der skal udføres i det nye Jurforsk. Nævnt: bogføring/regnskab (idet denne
opgave ikke forventes at kunne antage noget større omfang), administration af hjemmeside,
kursusadministration (hjælp ved planlægning af kurser), koordinatorfunktion og afholdelse af
temadage.
Aftalen blev principgodkendt, men enkelte konkrete udeståender behandles på næste møde.
ad pkt. 6:
Ingen orientering om status da TR ikke deltog i mødet.
Drøftet hvilket indhold temadagen kan have. I den forbindelse oplyst, at KU i begyndelsen af
december 2011 afholder konference om temaet Phd – og hvad så? Enighed om at temadagen derfor
ikke skal have denne vinkel. Alternativt indhold: Erhvervsstipendieordningen; dette emne ligger
måske lidt i periferien af Jurforsks aktivitetsområde, da det primært er et rekrutteringsspørgsmål.
Alternativt indhold: stipendiaters muligheder for en videnskabelig karriere.
ad pkt. 7:
Kun ét aktuelt basiskursus, men flere på vej fra KU. Endvidere ligger der måske nogle i puljen med
påtænkte kurser fra det seneste call. Endelig kommer der kurser fra AU i forbindelse med deres
planlagte obligatoriske kurser.

Drøftet hvad Jurforsk kan gøre for at øge antallet af annoncerede kurser. I den forbindelse enighed
om at bestyrelsesmedlemmerne kontakter deres respektive ledere med henblik på drøftelse af øget
prioritering af oprettelse af phd-kurser. Endvidere blev det overvejet at annoncere kurserne allerede
i en mindre færdig form. Ingen vedtagelse vedrørende dette.
Nyt call drøftet, men vurdering er, at der ikke er basis for dette for indeværende, også fordi flere af
de kurser, der blev indmeldt ved det seneste call, endnu ikke er afholdt.
ad pkt. 8:
Næste møde afholdes på AU med deltagelse af Charlotte Ebbesen + evt. en it-person, jf. ad pkt. 5
ovenfor. Mødet holdes i uge 38 eller 39; PBM indkalder med dato.

15. august 2011,
Karsten Naundrup Olesen

