JurForsk board meeting, Wednesday March 2nd 2016 at 17.15 at University of
Copenhagen.
Til stede: Kaiyu Xiao, AU, Liselotte Madsen og Helene Maria Jensen, AAU, Iryna Marchuk, KU, Kim
Østergaard og Christian Frier, SDU, Helle Tegner Anker, KU/Life og Troels Michael Lilja, CBS.
Afbud fra: Palle Bo Madsen, AU, Günes Ünüvar, KU, Sarah Maria Denta, CBS.
1.
2.
3.
4.

Approval of agenda and of the minutes from November 30, 2015 (TML)
JurForsk’s economy – status and budget for 2016 (TML)
Status on PhD courses 2016 (all)
The JurForsk conference 2016, November 9-10.
a. The program (TML/all)
b. Allocation of responsibilities (all)
5. Next meetings for 2016?
a. Dates
b. Who will host the next meeting(s)?
6. AoB.

Ad 1. Godkendt.
Ad 2. PBM har meddelt, at der er kr. 282.529,80 på JurForsk-kontoen. Selv i et år, hvor JurForsk finansierer
”Introduction to Academic Legal Writing” og afholder JurForsk-konferencen ser økonomien fornuftig ud.
Omkostningerne til ”Introduction to Academic Legal Writing” er endnu ikke indregnet. Der er plads til nye
aktiviteter, så nye forslag er velkomne.
Ad 3. Ph.d.-kurset ”Introduction to Academic Legal Writing” er vel overstået. IM har samlet evalueringer
sammen, og resultaterne deles med bestyrelsen og drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Kommende kurser: AU: Maj: 1. Basiskursus (informationssøgning), Juni: 2. basiskursus: Metode, Juni:
International commercial course, KU-Science: Konference i 2017 (HTA sender mere information), SDU:
Kursus i Privatret (TBA), AAU: Maj: EU-rettens påvirkning på national ret (flere deltagere ønskes), KU: Alle
kurser er meldt ind på JurForsk’s hjemmeside. CBS: Rets- og kontraktsøkonomi, HMAJ foreslog, at Jesper
Lau Hansen, KU, spørges om han kunne bidrage med et ph.d.-kursus i tilknytning til ECFR Symposium, 30.
September 2016. IM spørger Jesper Lau Hansen om dette.
Ad 4.a.+b. JurForsk-konferencen. Programmet: Programmets indhold blev drøftet, og der udarbejdes et
revideret udkast, der tager højde for de drøftelser, der var på mødet. I udkastet laves forslag til
ansvarsfordeling, således at bestyrelsesmedlemmerne kan gå i gang med at sætte navne på oplægsholdere.
Emnet for den politiske åbningstale blev drøftet, og der var enighed om, at det skal vedrøre politikeres
anvendelse/manglende anvendelse af forskning (demokratisk vidensunderskud?) TML sender det endelige
emne for Michael Aastrup Jensens oplæg til HMJ snarest.
Ad 5.a+b. Næste møde afholdes på CBS. TML laver en Doodle med henblik på at finde en passende dato.

Ad 6. John Klausen, AAU, er udtrådt af bestyrelsen, og Liselotte Madsen, AAU, er indtrådt.
TML har haft kontakt til dekanen på KU med en forespørgsel om IM’s fortsatte medlemskab af bestyrelsen,
efter hun er stoppet som ph.d.-skoleleder. Dekanen har foreløbig givet accept til, at IM fortsætter for 2016,
og det er aftalt, at ph.d.-skoleleder Helle Krunke, KU, kan deltage i bestyrelsesmøderne i det omfang, hun
har mulighed for det.
TML orienterede om, at der på CBS er indført et obligatorisk vejlederkursus (efteruddannelse), som alle
aktive ph.d.-vejledere skal igennem en gang om året. IM orienterede om, at man havde noget lignende på
KU. Det særlige ved kurset på CBS er, at det er obligatorisk for alle ph.d.-vejledere, uanset om de har/har
haft vejledning kontinuerligt siden sidste kursus.

/Troels Michael Lilja, referent

