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2) Registrering af forskningstilladelser blev diskuteret
3) Fristen for forskningsansøgninger pkt.8 / Ordførerskab m.h.t. videnskabsområder –
lavet faggrupper
4) Hjemmeside Steen/logo konkurrence – Phd kursus indenfor sundhedsområde (Gert
Mulvad) –Rådetsmedlem Æresdoktor Gert M. – Besøg Japanere, Kinesere Sten L. –
5) Ansøgerliste på Exel – Royal Greenland støtte forskning – Forskningsrådet komme
med henstilling om afsætning af midler til forskning overfor industrien – Til Naalakkersuisut – øgning af budget naalakkersuisut – Mål, regnet på det – Komme med oplæg
om det – Større andel til forskning – midler til naturvidenskab til diskussion
6) Klare krav til ansøgere – indsender formidling af projektet – Sende svarprocedure
efter bevilling – at midler bliver brugt – forskn råds nye initiativ vil laave formidling populær – rådet laver en vejledning billed med krav 2-400 ord med illustartion –Carl være
med – phd stud. Skrive fremdrift i jeres projekt – efter 5 år lave skript om projekters
fremdrift – Sekretariatet oplyser om ikke aflagt regnskab – Ikke overblik hvad vi har givet
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bevilling til – Samlet exelark med bevillinger/regnskab – forskningsdrift forskningsfremme – Steen sender svarskrivelse efter bevilling
7) Dorthe laver udkast – Pulje c beskrivelse på hjemmeside – forskningsråde råde over
noget af pulje C ? – Kort gennemgang af Kim Larsen – oplæg invitere ham 8) Forskningsrådet kommer med anbefaling om overførsel af uforbrugte midler – Sende
(undersøgelse med statistik) midler videre til Statisk kontor – Hvad kan vi forvente, lave
løsning på hvad kan vi se på – Sten laver udkast hvad laver jeg, evt. forslag til nye tiltag
–
9)Phd uddelinger med i rapport – midler i efteråret med ansø fremgågere – arbejder
mod populær forskningsrapport –
3,2 mio. præciseres
10) Regne med tabeller – John mortensen har søgt så mange gange o.s.v.- hvad der
har været – oversigt – projetstart – projekt slut – Format til statistik kommer – Oplæg
med hvad skal være i exel ark – Forretningsorden underskrives!
11) Ellen – Fortæller om hendes tur – Styregruppe for polarforskningskonference Ellen
med i gruppe – Sten L. – Allieret sig med nogle phd studerende – Nordisk Råd, Fæørsk
Forskningsråd- profilere Grønlands Forskningsråde – Rådet for Nordisk Forskningssamarbejde – Steen Undersøge – (Carl E.B.) nævnte –
12) Forskningsstrategi – rollefordeling – Præsentere rådet – præsentere strategi - Innovationsseminar - formidlingscenter for innovationstiltag – formulere en sætning fra
rådsmedlem på 23 linjer – intentioner – Katuaq teknik ved diskussion – optagelse af
”guldkorn” – Sende deltagerliste med navne
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