Agenda JurForsk board meeting, Tuesday, October 30, 2018 at 12.00 at SDU
Til stede: Helle T. Anker, KU Science (deltog fra punkt 4), Peter Kristian Hjaltason, KU, og Palle Bo Madsen,
AU, Sten Schaumburg-Müller og Heidi Sander Løjmand, SDU, Thomas Neumann, AAU, Sandie Nøhr Nielsen
og Troels Michael Lilja, CBS.
Afbud: Nana Harbo, AU, Rikke Krøger, AAU og Iryna Marchuk, KU.

1.
2.
3.
4.
5.

Approval of agenda and of the minutes from May 2, 2018 (TML)
News in regard to board members
JurForsk’s economy – status and budget for 2019 (PBM)
Status on PhD courses 2018-19 (all)
JurForsk Conference
a. Speaker situation
b. Number of participants
c. Location
d. Etc.
6. JurForsk 2020 (TML)
a. Existing project groups
b. Activities
7. Next meetings (all)
a. Dates for 2019
8. AoB.

Ad 1. Referatet og dagsordenen blev gennemgået og godkendt.
Ad 2. TML bød velkommen til PKH og TN, der begge er nye i bestyrelsen. RK er også
ny, men fraværende på dagens møde. TML orienterede om, at IM stopper efter
JurForsk-konferencen i november, hvorefter Astrid Kjelgaard-Pedersen, der er ny
viceskoleleder for ph.d.-skolen på KU, tager over.
Ad 3. Økonomien er god, og der er plads til nye initiativer. Der skal bruges midler på
konferencen, og så er der bevilget midler til 2 eksterne key note speakers på ph.d.kurser.
Ad 4. CBS: Henrik Lando afholder et kursus i rets- og kontraktsøkonomi (Law &
Economics) 17. og 18. december (sendt pr. mail, annonceres snarest). SDU: Carina
Risvig planlægger at holde et kursus i 2019 i udbuds- og konkurrenceret,
skatteretskurset i 2019 er aflyst pga. medarbejdere, der har forladt stedet. KU: PKH
tager fat i Astrid Kjeldgaard-Pedersen med henblik på at få annonceret kurser på

JurForsk.dk. AAU: Maria Fonseca har fået aflyst et formueretskursus pga. for få
tilmeldinger. Der arbejdes på, at kurset genudbydes den 27.-29. marts 2019. Kurset
er nu annonceret på jurforsknordic.org. AU: Intet nyt.
HSL spurgte, om der kan lægges undervisningsrelaterede kurser på JurForsk. Det kan
der godt, men sådanne kurser bliver ikke ECTS-fastsat.
SNN foreslog, at der bliver indført en fast turnus, hvor vi sender mails ud til alle
VIP’er om at udbyde kurser. Bestyrelsen drøftede det, og det blev vedtaget, at TML
halvårligt sender en reminder til VIP’erne i bestyrelsen med henblik på, at de lokalt
sender mails ud herom på de enkelte institutioner. Det kommer til at ske både til
JurForsk-universiteter og til JurForskNordic-universiteter. Der er stadig ældre kurser
på JurForsknordic.org. TML tager fat i Arcanic og beder dem fjerne gamle kurser.
Ad 5. Konferenceprogrammet blev gennemgået, og det blev besluttet, at TML laver
et oplæg til ”Strategic decisions during your PhD”, SSM laver et oplæg til ”Panel
debate on dissemination and press handling”.
Ift. adgangsforhold til Christiansborg melder TML ud til alle deltagere. (Endeligt
program vedlægges som bilag).
Ad 6a. Det blev drøftet, om de nuværende grupperinger af projekter på jurforsk.dk
skal laves om. Der var enighed om, at grupperne fungerer fint for ph.d.-studerende,
der gerne vil finde andre, der arbejder inden for samme områder, mens de er
vanskeligere at bruge for potentielle kursusudbydere, da der er gengangere mellem
grupperne som følge af tværfaglige projekter, samt projekter, der ligger på kanten af
flere grupper. Det blev vedtaget, at der på hjemmesiden ved siden af de
eksisterende grupper skabes en komplet liste over projekter, hvor alle oplistes i
alfabetisk orden med titel og organisation. Palle sørger for, at der laves en sådan
liste på JurForsk’s hjemmeside under projekter.
Ad 6b.
TML lagde op til en strategisk drøftelse af JurForsk-samarbejdet i lyset af det store
nye antal bestyrelsesmedlemmer. Denne fortsætter på 1. møde i 2019.

SNN foreslog, at vi som et nyt initiativ begyndte at sende nyhedsbreve. Lige nu er
der et lukket Facebook-forum for ph.d.-studerende, JurForsk.dk og
jurforsknordic.org. Forslaget vil blive taget op igen på næste møde.
HTA foreslog, at der lægges en huskeliste på JurForsk’s hjemmeside til nye ph.d.studerende. Forslaget blev drøftet, og det blev vedtaget, at der laves en sådan liste.
SNN laver udkast til huskeliste og sender den rundt til de andre ph.d.repræsentanter til kommentering, hvorefter listen sendes til resten af bestyrelsen.
Det blev drøftet, om Facebook-gruppen kan bruges aktivt til at supplere
kursusudbuddet. Det er vigtigt, at alle ph.d.’er ved JurForsk-universiteterne tilbydes
medlemskab. Ph.d.-repræsentanterne bedes invitere alle ph.d.-studerende fra deres
institution til gruppen, som pt. kun har 17 medlemmer. TML har ændret gruppens
status fra ”hemmelig” til ”lukket”, så det bliver lettere at finde og blive medlem af
gruppen. Potentielle medlemmer skal fortsat godkendes for at blive optaget.
Ad 7. Mødedatoer for 2019 fastlægges i forbindelse med JurForsk-konferencen.
Ad 8. I/A.

Troels Michael Lilja/referent

