Minutes JurForsk board meeting, Wednesday, 4 March 2020, 12.00 noon at AAU
1. Approval of agenda and of the minutes from 4 December 2019 (TML)
2. JurForsk’s economy – status and budget for 2020 (PBM)
a. Status and budget
3. Status on PhD courses 2020 (all)
a. Planned courses
b. Follow up – call for PhD courses 2020
4. New Jurforsk contract
a. Status
5. JurForsk 2020 (TML/all)
a. Conference 2020
1. Programme
2. Speakers
3. Responsibilities
6. Next meetings (all)
7. AoB.

Til stede: Thomas (AAU), Palle (AU), Troels (CBS), Mark (CBS), Astrid (KU), Kathrine (KU).
Afbud: Lotte (SDU), Lærke (AU), Kicki (AAU), Helle (IFRO), Sten (SDU), Lisbet (RUC).
Mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde, da Kathrine og Mark var nye medlemmer.
Ad 1. Dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt.
Ad 2. Overskud og midler til flere aktiviteter. Der er kommet 1 ansøgning og et par løse
forespørgsler om midler til eksterne oplægsholdere. I år har vi konferencen i november, der sluger
en stor del af årets budget, men der er en opsparing, som gør, at vi fortsat kan sætte nye projekter
i gang. Det blev drøftet, om kontingentet skal sættes ned. Palle undersøger, hvad vi har brugt over
de sidste 6 år, så vi kan se, hvad det reelle behov har været. Det vender vi på næste møde.
Ad 3. CBS og AU: Alle kurser er annonceret på Jurforsk. KU: Academic legal writing 22.-23. april.
Kurset er ikke annonceret endnu. Specialkursus d. 21. april er annonceret på KU’s hjemmeside.
AAU: ”Research design in law” er på vej. SDU: Intet nyt. Til inspiration: På SDU er der et 2 ECTS
Responsible Conduct of Research-kursus. De juridiske ph.d.’ere var ikke tilfredse med indholdet,
der ramte helt forbi. Jura fik i stedet lov til at køre vores sit eget ½ ECTS-kursus. Det skete i praksis
ved et kursus på 3-4 timer, hvor deltagernes metodiske udfordringer og overvejelser blev fremlagt
og diskuteret. Erfaringen er, at der ikke skal være mange deltagere, og at 3 ph.d.-studerende plus
en underviser fungerede fint.
Ad 4. Der var enighed om, at punktet bliver udskudt til næste møde, da hverken RUC eller IFRO var
repræsenteret. På næste møde gennemgås JurForsk-kontrakten i sin helhed med henblik på
revision.

Ad 5. Se vedhæftede udkast til program. Bemærk særligt, hvem der har ansvaret for at kontakte
mulige oplægsholdere. Mulige oplægsholdere er markeret med gult, bekræftede oplægsholdere
med grønt. Rødmarkerede ønskes der input til.
Ad 6. Næste møde holdes på KU i slutningen af maj eller i starten af juni. TML udsender en Doodle.
Ad 7. I/A.
/Troels Michael Lilja
(referent)

