Dagsorden – Forskningsrådsmøde 26. marts 2015 kl. 13-16,
Ilisimatusarfik, Videokonferencelokale, Nuuk
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Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Meddelelser, orienteringssager
Samarbejdsaftaler – forskning. Orientering fra Departementet (SL)
Diskussion om forskningsstrategi (MR)
Videnskabsetisk udvalg (MR, GM)
Behandling af ansøgninger
Budgetopfølgning / Årsrapport (SJ)
Sekretariatsfunktion – planer, kommende arbejdsopgaver (SJ)
Evt.

Forkortelser:
MR-Minik Rosing, GM-Gert Mulvad), SJ-Steen Jeppson, SL-Sten Lund
SJ, Nuuk 23/3-2015
3) Sten sender udkast – sender retningslinjer. Når fremmede stater ønsker oprettelse af
forskningsstation – ER det en god ide? (Ole Geertz) – Hvad synes man om det fra andre involverede
(Sten) – Imapact analyse? (Carl Egede) – Najaaraq- samarbejdsmuligheder – Rådet vil gerne
informeres fra departementet (Minik) –
Ellen – Labradorsamarbejde –
Najaaraq – Greenland business- kommercialisering af forskning – nyttiggøre forskning i Grønland
(Minik) – Invitation sendes ud –
5) Møde med Nivi om forskningsstrategi – Ellen – samle projekter i Grønland? Ide at tale med
politikere – registreringspligt – som forsker har man pligt til at udføre arbejdet – Carl – hjemmeside
Iserfik – hoppe på vogn, lavet statistik på det – Naturdepartemeent links til det – Med i databasen
(Minik) – Forskere registreret og ang. Deres forskning? (Ole) – Man skal registrere sig (Minik) – Carl
sender noget resume – Gisdatabase – (Ole) – Model måske udmærket at bruge – Hvordan kontakte
dem ? NSf (Najaaraq) – Få et par dage til strategi – Sekretariatsbetjeneing – (Ellen) dets Funktion i
strategien – Carl- Bygge om på strategi i Færøerne – Løbende efter behov justering på strategi –
6) Ingen kommentarer – Ok!
7) (Sten) – Pulje C – Vi har nogle penge vi kan råde over (Minik) – evt.. rejser, konferencer –
Forskningsråd indstille til anvendelse af pulje C – 500.000 til rådighed – Pulje C – rummer 7-8 mio –

Konsulent bedt om hjælp fra sekretariat til bedømmelse af relevans – Opdateret hjemmeside (Ole) –
Strategi og kriterier – Kan forskningsrådet komme i klemme? (Ellen) i vurdering af midler fra Pulje C –
Minik – Forskningsmæssig relevans –
Gitte – Støtteværdig – Ole – 2)
3) Støtteværdig
8) Tale med Nivi om 2 mio
9) ErhversphD (Sten) lave opslag på
10) Næste møde – 29-30. juni / Backup 7/9 Om eftermiddagen – Naturinstituttet – Aftenmøde med
offentligheden? Emner til aftenmøde – præsentere strategi i september
Evt) (Carl) – Dansk Polarforskningsdag – FR være medarrangør (Forskningsråd) – Sidder med i
Styregruppe polarforskerkonference til (Ellen) december
(Carl) hvordan styrker vi innovationsforskning – pkt. til næste møde

