
Referat af BITA møde 

 

Tid:  2021-12-9 kl. 10 

Sted: Teams online møde 

Mødedeltagere: Charlotte Møller Brandt, Hamide Kara, Aya Sawahiro, Berit Sandholdt Jacobsen, 

Rubina Kausar Afzal, Dorthe Meyer Andreassen, Ahmad Joumaa 

Ordstyrer: Dorthe 

Referent: Ahmad Joumaa 

Dagsorden:  

1)  Endelig godkendelse af kommissorium 

2)  Forsalg til forbedringer af invitationsmail 

3)  Vurdering og forbedring af tids og milepæl plan 

4)  Forslag til mulige datoer for temadag vedr. netværket 

5)  Forslag og planlægning af indhold til temadag 

 

Punkt 1 

Kommissoriet er godkendt dog skal egenbetaling under afsnittet om økonomi slettes. Det skal 

slettes for at forbedre muligheder for at opnå fond støtte.  

 

Punkt 2 

Invitationsmail er godkendt med følgende ændringer:  

6) Hele BITA bestyrelsen står som afsender af mailen.  

7) I mailen inviteres der til en online temadag vedr. det nordisk netværk. Datoen for 

temadagen er 1 marts 

Punkt 3 

Tids og milepæl plan godkendt med følgende justering: 

8) Temadagen med de nordiske kollegaer afholdes i marts i stedet for februar 2021  

 



 Punkt 4 

Temadagen med de nordiske og danske kollegaer er planlagt til den 1 marts 2022 fra kl. 10-12 

 

Punkt 5  

Udkast til program til temadagen er følgende 

- Velkomst  

- Præsentation af BITAs ønske om videreføreslen af det nordisk netværk of vigtigheden deraf 

ved Ahmad Jouma 

- BITAs bestyrelse præsenterer sig selv 

- Præsentation af temadagens deltagere 

- Fagligt indspark af Jamie Johnston 

- Peptalk af Amalie Ørum Hansen 

- Opsamling og farvel 

 

Udover dagsorden blev følgende aftalt:  

- Charlotte retter kommissoriet og kontakter Jamie Johnston vedr. oplæg til temadag 

- Charlotte er ansvarlig for oprettelse af deltagerliste. Navn og kontaktdetaljer på mulige 

deltagere sendes til hende.  

- Charlotte undersøger hvilke møde platform er mest egnet til Temadagen 

- Ahmad retter den engelske udgave af kommissoriet, milepæl plan og invitationsmail ifølge 

de aftalte ændringsforslag 

- Ahmad kontakter Amalie Ørum ift. oplæg til temadagen 

 

Næste BITA møde afholdes onsdag den 26 januar fra kl 11-12.30. Berit sender invitation via Teams 

  


