Dagsorden
Dato:
Tirsdag, den 26. september, 2017. Kl. 13.00-16.00
Mulighed for frokost kl. 12.00-13.00 (50kr ved egen betaling)
Sted:
Grønlands Naturinstitut
Deltagere:
Formand Josephine Nymand, Næstformand Inge Høst Seiding; Medlemmer Lotte Frank Kirkegaard,
Gert Mulvad og Daniel Thorleifsen fra Grønlands Forskningsråd; Sekretær Arnajaaq Lynge fra
Sekretariatet i Grønlands Forskningsråd.
Deltagere online:
Medlemmer Thomas Ingemann-Nielsen og Moten Meldgaard fra Grønlands Forskningsråd

Emner og baggrund:
1) Forberedelsesmøde for miniseminaret om Forskningshub i Grønland (vært: Grønlands
Naturinstitut):
Hvad skal Rådet have ud af (endnu) et møde om et hub, med de samme aktører som sidst? (Seminar
om Forskningsstrategi, Forskning i Centrum, samt Hindsgavl III).
Workshoppen er tænkt som en fortsættelse af miniseminaret i maj md. 2017. Skal Rådet, på
nuværende tidspunkt, være mere konkrete mht. et Hub i Grønland, eller skal Rådet afvente
Forskningsenhedens arbejde med Ministeriet i Danmark?

2) Iht. referatet 170317 (fra det tidligere Råd) står der:
”Beslutninger:
 Rådet skal have kigget på evalueringskriterierne i forhold til ansøgning og udbygge skemaet
så emner m.m. kommer med i skemaet.
 Som minimumskrav skal der knyttes en vejleder / bivejleder med fra grønlandske
forskningsinstitutioner til PhD og PostDoc ansøgningerne.
 Til Rådets efterårsseminar skal vejledere for PhD’er tages op som en tema, ligeledes skal
det til samme arrangement diskuteres hvad man gør for at fremme PhD rekrutteringen.
 Adgang til artikeldatabase skal søges at blive samfinansieret med andre
forskningsinstitutioner.
 Invitere i god tid til workshop om ’den gode ansøgning’. Hvert år skal Rådet holde et møde
med potentielle ansøgere (efteråret).
 Der skal laves nogle guidelines (vejledning) og lokalbefolkningen skal inddrages. Forskning
er en industri, derfor skal mange som muligt involveres. Det behøves ikke at være super
akademisk det hele, det vigtige er at man opbygger kompetencer lokalt og for unge
mennesker.
 Institutioner skal i deres støtteerklæringer til PhD og PostDoc ansøgninger, skrive hvilke
nytte det har for institutionen.”

Der skal besluttes om man vil holde et miniseminar om Forskningshub (igen) og om man vil følge
op på det gamle Råds beslutning om emnet, nemlig fremme af PhD og PostDoc rekrutteringen (WS:
‘Den gode ansøgning’)

Program:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
a. Forskningshub i Grønland

2. Orientering Rådets medlemmer og Sekretariatet
a. Formand Josephine Nymand fremlægger oplæg til næste ekstraordinære møde
b. Sekretær Arnajaaq Lynge fremlægger budget

3. Rådets arbejde ifm. Hub og indkomne forslag
a. Miniseminar om Forskningshub
b. Opfølgende arbejde (‘Den gode ansøgning’)

4. Fastsættelse af næste ekstraordinære møde og evt. miniseminaret
a. Flest stemmer: 17., 18. og 19. oktober

5. Evt.

