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Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse af referat
3) Meddelelser, orienteringssager
3a) Konstituering af ny formand for Forskningsråd, nyt forskningsrådsmedlem (SL)
3b) Orientering om logo og hjemmeside (ELA) (3c-3h)
4) Oplæg fra Kim Larsen om Pulje C
5) Forskningsfremme ansøgninger (foråret)
6) Forskningsrådsårsrapport 2015 (SJ)
6a) Forskningsrådets årsregnskab 2015 (SJ)
7) Forslag om observatørstatus af Tine Pars
8) Oversigt over Steen’s arbejdsopgaver (SJ)
9) Forskningsrådets forventninger til sekretariatet (GT)

10) Prioriteringer og deadlines for opgaver frem til forskningsrådsmøder (GT)
11) Bred diskussion om alle dele af Forskningsrådets dialog med offentligheden.
D.v.s. hjemmeside, avisartikler, offentlige møder og engagement i andre medier
som Facebook og Twitter (CEB)
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12) Hvordan Forskningsrådet agter at leve op til deres strategi (CEB)
13) Statistik (SJ)
14) E.v.t.
Dagsorden (Pkt. 1)
 Ny tilføjelse af punkt. Forslag om observatørstatus. Herefter dagsorden
godkendt
Godkendelse af referat (Pkt. 2)
 Referat skrives om i andet format. Ikke Godkendt. Sendes rundt til godkendelse
efterfølgende. Deadline 14/4.
Meddelelser, orienteringssager (Pkt. 3)
 Formøder før deltagelse i konferencer
 Vedrørende Isaaffik. Laves link til Forskningsrådets hjemmeside
 Åbne op for muligheden for, at nogle forskningsrådsmedlemmer får midler til at
rejse i forbindelse med konferencer (GT). Deltagelse fra Rådet til Arctic Circle,
17-19/5. PK laver oplæg om Forskningsrådet
3a) SL orienterede om Naalakkersuisuts stillingtagen til ny formand for Forskningsrådet.
Endnu ikke fastlagt hvem det bliver. Forskningsråd være høringspart – 25.26/4 National
Science Foundation. Mulighed for at Rådet mødes med dem. SL sender noget
3b) ELA informerede om baggrunden bag valget af logo og om udarbejdelse af
hjemmesiden. Logo’ets designer. Line P. Jensen. Enighed om at få lavet en blå linie i
stedet for grå linie på logo. Line kontaktes.
3c) På hjemmeside skrives tekst om symbolikken for logo’et
3d) Konsulentaftale: Generel administrativ bistand til sekretariatsfunktion for Grønlands
Forskningsråd, styrkelse af synlighed herunder bl.a hjemmeside og annoncering i
medier
3e) 10 vigtigste link under afsnit International (hjemmeside)
3f) Formidlende resumétekst om CV (hjemmeside)
3g) Ligge ikon om Forskningsrådet på Facebook. SJ undersøger dette
3h) Fremdrift fra enkelte projekter. Skema laves over hvem der har afrapporteret, givet
tilbagemelding, efter bevilling. Forskningsrådet forbeholder sig ret til at afslå hvis
ansøgere ikke har afrapporteret. Sende bevillingsmodtagere reminder om kravet om
afrapportering, samt deadline for aflæggelse af regnskab
Oplæg fra Kim Larsen om Pulje C (Pkt. 4)
 a) Pulje C råder over 8. mio kr. årligt
 b) Læse tilskudsbetingelser på Selvstyrets hjemmeside1
 c) Projekttilskud. Dækker op til 75% af det tilskudsberettigede budget, dog
højest 200.000 kr. 25% dækkes fra anden side2

1

http://lovgivning.gl/lov?rid={0092DD70-4012-43B9-880E-E913E601E115}

2

Se Sullissivik
http://www.sullissivik.gl/Emner/Kultur_og_Fritid/Tilskud/Tips_lottomidlerne_PuljeC_Generelt_
om.aspx?sc_lang=da-DK&mupid=Sermersooq
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c) § 16 (Tilskudsbetingelser), diskuteres af Rådet. Forslag til tekstændring fra
Rådet tages op som punkt. Forskningsrådet komme med udspil til
Departementet (IKIIN). Være godkendt af begge for at kunne få midler
d) Finde rammer for kvalitetsvurdering

Forskningsfremme ansøgninger – Behandling (marts) (Pkt.5)
22 ansøgninger til puljen til Forskningsfremme blev gennemgået, hvor 8 projekter blev

indstillet indenfor Naturvidenskab og Samfundsvidenskab for et samlet beløb på
534.380.- kr3
Bevillinger
1. Dorthe Petersen – Hydrolog/Civilingeniør. Bevilling: 68.000.2. Flemming Ravn Merkel – Seniorforsker, Ph.D Bevilling: 51.350.3. Jakob Abermann – Scientific project manager. Bevilling: 97.280.4. Michael Lynge Pedersen – Projektleder, speciallæge. Bevilling: 75.000.5. Morten Birch Larsen – Scientist, Ph.D Bevilling: 62.750.-4
6. Rasmus Berg Hedeholm – Seniorforsker, Ph.D Bevilling: 60.000.7. Søren Lorentzen Post – Forsker, Ph.D studerende/Civilingeniør. Bevilling:
70.000.8. Lorenz Meire – Postdoc forsker, cand. Scient., Ph.D Bevilling: 50.000.Næste behandling af Forskningsfremme ansøgninger er i oktober, efter deadline for
indsendelse af ansøgninger 1. oktober.
Forskningsrådsårsrapport 2015 (Pkt. 6)


Forskningsrådsrapporten blev fremlagt af SJ. Rapporten blev ikke godkendt da
bedre struktur blev ønsket fra Rådet. SJ udarbejder en ny udgave

Forskningsrådets årsregnskab 2015 (Pkt. 6a)





Årsregnskabet blev fremlagt af SJ og udarbejdet i samarbejde med Brian
Fencker, økonomisk konsulent, Departementet IKIIN. Årsresultatet blev på
379.005.SJ sender årsbudgettet for 2016
Budget, telefonmøde 4. maj 2016 hvor årsregnskabet 2015 og årsbudgettet for
2016 drøftes

Forslag om observatørstatus (Pkt. 7)



3

Ønske fra Tine Pars om at få oberservatørstatus i Forskningsrådet
Tine inviteres til at lave et oplæg om Nordforsk ved næste rådsmøde

Se Forskningsrådets hjemmeside http://www.forskningsraadet.gl/da/hjem/
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Efter en fejl i registrering af ansøgninger, medtaget til bedømmelse og efterfølgende godkendt
til bevilling
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Oversigt over SJ’s arbejdsopgaver (Pkt. 8)


SJ gennemgik sine arbejdsopgaver i sit arbejde i Forskningsrådssekretariatet
for, at give et overblik for Forskningsrådet

Forskningsrådets forventninger til sekretariatet (Pkt. 9)




Forskningsrådsmedlemmernes forventninger til sekretariatet blev drøftet.
GM’s holdning. Forskningssekretariatet levede ikke op til hans forventninger.
Eksempel. Forskningsrådets hjemmeside endnu ikke færdig gjort.
SJ blev efterfølgende opfordret til at han kunne forlade mødet, da Rådet gerne
ville fortsætte mødet og særskilt drøfte deres forventninger til sekretariatet

Prioriteringer og deadlines for opgaver frem til forskningsrådsmøder (Pkt 10)


Punkt udsat til efteråret

Bred diskussion om alle dele af Forskningsrådets dialog med offentligheden (Pkt.
11)
 Punkt udsat til efteråret

Hvordan Forskningsrådet agter at leve op til deres strategi (Pkt. 12)


Punkt udsat til efteråret

Statistik (Pkt. 12)


SJ sender statistikmateriale ultimo juni

Eventuelt (Pkt. 13)


Næste Forskningsrådsmøde endnu ikke fastlagt
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