Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 18. januar 2021

1. Møder i løbet af 2020
•

Medlemsmøde 20. januar 2020: Plan S. Open Access in Horizon 2020. Making full and
immediate Open Access a reality. professor Anja Pinborg. Efter det spændende indlæg var
der debat om plan S og de mulige konsekvenser for forskningen på RH, herunder
financiering af publikationsudgifter, adgang til tidsskrifter mm.

De efterfølgende medlemsmøder i 2020 blev udsat, og efterfølgende aflyst pga COVID.
•

Medlemsmøde 25. november 2020 (virtuelt). Mødet var primær orientering om
igangværende sager, og networking.

Vi vil i 2021 afholde medlemsmøder hver 3. måneder vha Teams platformen, og ved fysisk
fremmøde såsnart situationen tillader dette.
•

Ordinær generalforsamling 20. januar 2020. Gitte Moos Knudsen (formand) og Peter
Schwarz takkes for deres indsats da de udtræder af bestyrelsen, og Hanne Berg Ravn og
Niklas Rye Jørgensen vælges som nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen har
efterfølgende konstitueret sig med Anders Juul som formand, Anja Pinborg som sekretær
og Steffen Heegaard som kasserer.

•

Kontaktudvalgsmøder med RH direktion månedligt, og månedsmåder med RH direktion
og KU SUND (dekanatet). Formanden har deltaget i månedlige kontaktudvalgsmøder med
direktionen, samt månedsmøder mellem KU SUND og RH direktionen. Kontaktudvalget er
nedlagt og erstattet af forskningsråd hvor formanden for sammenslutningen også er
medlem.

2. Medlemsnyt
• SPRH har pr. 1.1.21 i alt 125 medlemmer, hvilket er tæt på samtlige professorer ved RH.
Kassereren fremsender invitation til alle nyudnævnte professorer med ansættelse ved RH
med tilbud om at blive medlemmer.
• Plan S. Professorsammenslutning har sendt forespørgsel til RegionH vedr Plan-s den 16.
februar (att Direktør Diana Arsovic Nielsen), samt til orientering hos hospitalsdirektør Per
Christiansen og vicedirektør Per Jørgensen. Der er nedsat nationalt udvalg med
repræsentation fra RegionH og Kgl bibliotek, der aktuelt forhandler med Elsevier om
fremtidig aftale om adgang og OA. Der er ikke truffet aftale om financiering af OA endnu.
• Barselsrefusion. Det er besluttet i Regionsrådet at bevilge tilskud til barselsrefusion af PhD
studerende, men ordningen er ikke trådt i kraft endnu. Vi følger op.
• Offentliggørelse af ikke-publicerede forskningsresultater. Foranlediget af presseomtale i
flere medier omkring offentliggørelse af forskningsresultater som endnu ikke er igennem
endelig review proces hos tidsskrifter, har bestyrelsen udarbejdet et debatindlæg til
Politiken.

