JurForsk board meeting, Thursday May 26th 2016 at 12.00 at Copenhagen Business
School room SP D4.39.
Til stede: Palle Bo Madsen og Kaiyu Xiao, AU, Søren Sandfeld Jakobsen og Helene Maria Jensen, AAU, Iryna
Marchuk, KU, Kim Østergaard og Christian Frier, SDU, Helle Tegner Anker, KU/Life, Sarah Maria Denta og
Troels Michael Lilja, CBS.
Afbud fra: Günes Ünüvar, KU
1.
2.
3.
4.
5.

Approval of agenda and of the minutes from March 2, 2016 (TML)
JurForsk’s economy – status and budget for 2016 (PBM)
Status on PhD courses 2016 (all)
Evaluation of Academic Legal Writing. (IM)
The JurForsk conference 2016, November 9-10. (all)
a. Status from all responsible members
6. Next meetings for 2016 (all)
a. Dates
b. Who will host the next meeting(s)?
7. AoB.

Ad 1. Dagsorden og referat blev godkendt. Bestyrelsen bød Søren Sandfeld Jacobsen velkommen. Søren
erstatter Liselotte Madsen, der er blevet studieleder på AAU.
Ad 2. Der er afholdt kursus i Academic Legal Writing, og der er fortsat over 200.000 DKK til rådighed i
budgettet, så der er fortsat mulighed for nye tiltag.
SMD foreslog, at muligheden for, at der kan søges penge til rejse og ophold for udenlandske oplægsholdere
i forbindelse med disses deltagelse på ph.d.-kurser som oplægsholdere fremadrettet også skal omfatte
nordiske forskere. Det blev besluttet, at der fremadrettet skal være mulighed for at søge om penge hertil.
Beslutningen meldes formelt ud efter sommerferien i forbindelse med en opfordring til at udbyde nye
ph.d.-kurser. PBM sørger for at opdatere dette på hjemmesiden.
HMJ spurgte, om der kan søges penge til et ph.d.-kursus i forbindelse med lanceringen af et tidsskrift, som
skal genoplives. Der var enighed om, at det afgørende er, at der afholdes et ph.d.-kursus, således at der i
det konkrete tilfælde kan søges midler til rejse og ophold for oplægsholdere på kurset. Eventuel forplejning
og indkvartering i forlængelse af ph.d.-kurser kan der dog ikke søges midler til.
Ad 3. KU Science/Life udbyder kurset Creating legitimacy in wind turbine planning den 22.-25. August 2016.
Konference i 2017 on environmental issues, samarrangeret med AU, afholdes i København (HTA sender
mere information, når det foreligger – formentlig september 2016).
SDU: Juni: Law & Economics-kursus, som holdes i Aarhus. 16. november: Ph.d.-kursus i kontraktret (dansk),
KØ oplyste, at SDU opslår nye ph.d.-stillinger i august 2016.
AU: Juni: 2. basiskursus, International commercial course, 28. november: 3. basiskursus.
AAU: Cyber-crime: November-December 2016 (dansk) (TBA).
KU: Alle kurser er meldt ind på JurForsk’s hjemmeside. IM spørger Jesper Lau Hansen, KU, om han kunne
bidrage med et ph.d.-kursus i tilknytning til ECFR Symposium, 30. September 2016.

CBS: 17.-18. november: Law & Economics.
Ad 4. IM redegjorde for sine iagttagelser i forbindelse med kurset med input fra øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Generelt bliver kurset evalueret pænt. Det overraskede, at så mange fulgte alle 3 dage på kurset. Som følge
heraf følte en del af deltagerne, at der var en del gentagelser på kurset. Kursusbeviser bør laves hurtigere,
idet det tog ca. 3 måneder fra kursets afslutning til deltagerne havde beviserne. Kursusmaterialet blev
kritiseret for at være for amerikansk orienteret, men det er vanskeligt at vælge europæisk litteratur, da der
er meget lidt. Nogle anførte, at der bør fokuseres lidt mere på strategisk skrivning samt på, hvordan man
som forfatter kan ”sælge” sit arbejde til forlag. Alt i alt var evalueringerne meget flotte, så samlet set må
kurset betegnes som en klar succes.
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt kurset skal udbydes i JurForsk-regi igen i fremtiden. Der var enighed om, at
kurset skal udbydes igen, og at det er vigtigt, at der i forbindelse med planlægningen af næste kursus tages
højde for evalueringerne fra kurset fra 2016. Grundet besparelser kommer der i øjeblikket et fald i antallet
af ph.d.-studerende, hvorfor kurset næste gang skemalægges til sensommeren 2017.
Ad 5. Programmet blev gennemgået, og der blev foretaget et par ændringer.
Rundvisningen i Folketinget (den 9.) flyttes til kl. 12.00. Forud for rundvisningen er der registrering og
sandwiches (11.30-12.00).
TML spørger Clement Sahlung Petersen om materiale fra konferencen 2014 til brug for punktet
”Networking” og sender det til HTA, hvis det lykkes at skaffe (ER SENDT TIL HELLE).
SSJ bliver ansvarlig for det nye punkt ”Retspolitik”, der programsættes lige efter den indledende politiske
tale. SSJ sørger for at finde egnede oplægsholdere og for at få bekræftelse på deres deltagelse.
Ph.d.-kurser udgår som et selvstændigt punkt – PBM tager det med i velkomsten.
Det blev pointeret, at det er de ansvarlige for de enkelte punkter på programmet, der har ansvaret for at
skabe kontakten til oplægsholdere og til at instruere dem om det nærmere indhold af punkterne.
Der skal udarbejdes en litteraturliste til kurset. Alle melder relevant læsestof ind (et særligt ansvar påhviler
de ansvarlige for de enkelte punkter).
Ad 6. Næste møde afholdes i AAU’s lokaler i Sydhavnen. Troels laver en Doodle ultimo juni, når alle kender
deres undervisning for efterårssemesteret. Det tilstræbes, at mødet ligger i ugerne 36-38.
Ad 7. Netværk på JurForsk’s hjemmeside: Der er kun 2 netværk på hjemmesiden. Det blev drøftet, at det
kunne være godt for de ph.d.-studerende, hvis der var flere. Der var enighed om, at vi hver især skal tage
fat i dem, der er parter i relevante netværk for at høre, om de er interesserede i at få links på vores
hjemmeside. For de netværk, der ikke har en hjemmeside, kunne det være et link til en kontaktperson for
netværket.
/Troels Michael Lilja, referent

