Forskningsrådsmøde onsdag 9. Marts kl 8.30 Grl.tid
Telefonmøde
Tilstede:
Gert Mulvad (GM)
Gitte Tróndheim (GT)
Carl Bøggil (CB)
Dorte Petersen (DP)
Ellen Arnskjold (EA) - referent
Afbud:
Pauline Knudsen (PK)
Ole Geertz-Hansen

Dagsorden:
1. nye kandidater til forskningsrådet
2. hjemmeside
3. Sekretariat

Referat:
Ad 1. Nye kandidater til Forskningsrådet
CB: understreger vigtigheden af, at Forskningsrådet signalerer forskningsfaglig holdning til forslag
til indstilling til nye kandidater – at Forskningsrådet udviser:
1. ansvarlig holdning til forskningsrelevante kandidater
2. armslængde princip mellem Selvstyre og Forskningsrådet
GT: ifølge Sten Lund, kan Forskningsrådet komme med forslag til indstilling og Naalakkersuisoq
vælger i sidste ende kandidaten.
GM: rådet har interesse i at tilkendegive kandidater.
Der blev udtrykt enighed om, at kandidater skal have faglige tyngde, et stærkt netværk, og særlige
kvaliteter hos kandidaten bør fremhæves i tilslutning til kandidatens CV. Forslag til kandidater
fremsendes til departementet i ikke-prioriteret rækkefølge.
Der er gennem de seneste par dage foreslået tre kandidater, og der er udtrykt enighed om
relevans og egnethed blandt tilstedeværende rådsmedlemmer. Disse tre indstilles i brev til
departementet:
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Forslag til kandidater:
GT foreslår: Morten Melgaard – CV
Se vedhæftet CV
PK+EA: Anne Merrild Hansen – CV

http://personprofil.aau.dk/profil/103461
GM: Naja Mikkelsen – CV
http://www.natur.gl/fileadmin/user_files/Dokumenter/GCRC/NM_CV_juli_2011.pdf
De, der har foreslået kandidater, forhører sig hos kandidaten omkring mulig interesse for at være
kandidat til Forskningsrådet, samt skriver kortfattet motivation for kandidatforslaget på 2-3 linjer,
som fremhæver særlige kvaliteter hos kandidaten.
GT samler forslag og sender til departementet:
Deadline for de skriftlige input mandag 14. Marts.
Forslag til kandidater fremsendes senest onsdag 16. Marts.

Ad 2. Hjemmeside
Punktet tages op som selvstændigt punkt på næste Forskningsrådsmøde
Men det foreløbige resultat kan ses her: www.forskningsraadet.gl
Mht. logo – officielt brevpapir og e-mail signatur mm er endnu ikke iværksat i sekretariatet, men
logo fremgår af brevhoved på dette referat.

Ad 3. Sekretariat
Det blev besluttet, at der ved næste Forskningsrådsmøde er et punkt med følgende formulering:
Prioriteringer og deadlines for opgaver frem til forskningsrådsmøder samt forskningsrådets
forventninger til sekretariatet
Det blev ligeledes besluttet, at der efter næste møde udfærdiges et brev til departementet med
ønske om drøftelse af sekretariatsfunktionen.
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