JurForsk board meeting, Wednesday, February 8, 2017 at 12.00 at University of
Copenhagen.
Til stede: Palle Bo Madsen og Nanna Harbo, AU, Iryna Marchuk, KU, Kim Østergaard, SDU, Helene
Maria Jensen, AAU, Cecilie Fanøe Petersen og Troels Michael Lilja, CBS.
Afbud fra: Søren Sandfeld Jakobsen, AAU, Sebastien Nicolas Lorion, KU, Christian Frier, SDU og
Helle Tegner Anker, KU/Life.
1.
2.
3.
4.
5.

Approval of agenda and of the minutes from December 6, 2016 (TML)
JurForsk’s economy – status and budget for 2017 (PBM)
Status on PhD courses 2017 (all)
JurForsk Nordic – update
Next meeting, AU? (all)
a. XX/X-2017 kl. 12-15 University of Aarhus?
b. 30/8-2017 kl. 12-15 (TBA)
c. 6/12-2017 kl. 12-15 (TBA)
6. AoB.
Indledningsvis blev Nana Harbo budt velkommen, og de øvrige præsenterede sig selv.
Ad 1. Dagsorden og referat blev godkendt.
Ad 2. Resultatet for 2016 gik ca. i 0, og der er plads til nye initiativer i 2017. Der er også plads
til, at de eksisterende initiativer udnyttes mere, eksempelvis betaling for ophold og rejse for
udenlandske key note speakers på nye ph.d.-kurser.
Academic legal writing udbydes efter planen i november/december 2017. IM undersøger, om
det fortsat skal holdes i JurForsk-regi, eller om det skal tilbage i KU-regi. Dette drøftes
nærmere på mødet i maj 2017. At kurset udbydes allerede i efteråret 2017 passer fint med, at
der ifølge flere ph.d.-studerende i bestyrelsen er en stor efterspørgsel efter et sådant kursus.
Ad 3. AU: Der er et kursus om digitalisering på vej (forventet efterår 2017), metodekursus
(juni), AAU + AU udbyder et kursus ”Tematisk ph.d.-kursus i formueret” på Sandbjerg.
KU: April: Qualitative Research Methods in legal studies, iCourts summer school,
SDU: Ingen kurser planlagt lige nu.
CBS: Kursus ”Selskabsloven 100 år” med fokus på metodeanvendelse er i støbeskeen.
Ad 4. TML orienterede om, at JurForsk har fået tilsendt en rapport over anvendelsen af
hjemmesiden, og at det er muligt at få yderligere data, hvis der er et ønske om det. Generelt er

der mange brugere på www.jurforsknordic.org, og brugerne kommer fra alle dele af verden,
selv om langt de fleste brugere er placeret i Skandinavien.
Ad 5. Næste møde afholdes på AU den 1. maj 2017 i stedet for den 10. som tidligere planlagt.
De øvrige møder planlagt 30/8-2017 kl. 12-15 og 6/12-2017 kl. 12-15 fastholdes.
Ad 6. HMJ orienterede om, at det var hendes sidste møde, og at der er fundet en afløser, som
deltager fremadrettet. En stor tak til Helene for hendes store arbejde i bestyrelsen og en særlig
tak for indsatserne i forbindelse med konferencerne på Christiansborg.
HMJ orienterede om, at vi også fremadrettet kan tage kontakt til hende med henblik på at
afholde JurForsk-konference på Christiansborg, og at det eksempelvis kunne ske med en
velkomstseance i Landstingssalen med resten af programmet i en af sidefløjene, så deltagerne
kunne godkendes til at færdes på et større område end sidst.

/Troels Michael Lilja, referent

