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Mødedato: 5. maj 2021
Mødested: Microsoft Teams
Mødeemne: BIOS Ledelsesmøde
Deltagere: Ole Hertel, John Jensen, Flemming Toft, Mikkel Tamstorf, Helene Nyegaard Hvid og Theresa Elias (referent)
Mødeleder: John

1. Godkendelse af dagsorden v. John
Dagsordenen er godkendt.
2. Besparelser (Lukket punkt) v. Ole
3. Administration v. Helene
Ledelsen vendte en statistik vedr. forsknings- og udviklingsarbejde, der
skal indsendes til Danmarks Statistik. Statistikken angiver, hvor mange
årsværk vi skønsmæssigt har på vores forskellige fagområder. Årsværkene bliver i statistikken fordelt ud på grundforskning og anvendt forskning.
4. Renovering/indflytning v. VL
Der var intet nyt til dette punkt.
5. Forårsrengøring i ReAp + support til DFF-ansøgninger v. Stine
Der tages udgangspunkt i PowerPoint-slides.
DFF-ansøgninger
Stine havde behov for at vende, hvorvidt pitch-sessioner, samt anden support til DFF-ansøgninger og andre ansøgninger skal fortsætte på samme
måde i fremtiden.
Herudover havde hun behov for ledelsens vurdering af, om reviews og
pitch-sessioner skal gøres obligatoriske.
Beslutning
Da pitch-sessionerne endnu ikke har foregået i lang tid, mener ledelsen, at
de skal fortsætte lidt længere.
Reviews og pitch-sessioner skal ikke gøres obligatoriske, men der skal derimod reklameres for dem på tjenestestedsmøderne.
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I fremtiden skal forskningsudvalgets sekretær håndtere det administrative arbejde i forbindelse reviews og pitch-sessioner, så Stine kan bruge
sine ressourcer på egentlig support.
Ledelsen nævnte i øvrigt, at det er vigtigt at få feedback fra pitch-sessionernes deltagere, så Stine kan fokusere sin support ud fra deres behov.
Forårsrengøring i ReAp
Stine fortalte, at sektionerne nu er tilføjet i PowerBI og ReAp, så der kan
laves sektionsspecificerede statistikker og udtræk.
Stine fortalte også, at hun og Cordula Göke er i gang med en systematisk
gennemgang af tidligere inddateringer i ReAp med det formål at sikre
bedre inddateringer og færre fejl.
Stine præsenterede et overblik over, hvordan ansøgningsprocessen foregår i dag. Hertil fortalte hun om udarbejdelsen af en ny arbejdsgang og
dets fordele og ulemper, der herefter blev drøftet.
Beslutning
Ledelsen godkendte relevante dele af den nye arbejdsgang.
6. Stillinger i proces (Lukket punkt) v. Ole
7. Spørgsmål til noter fra fakultetsledelsen (Lukket punkt) v. Ole
8. Evt.
Der var intet nyt til dette punkt.

