Kommissorium for DeIC eScience komité
Formål:

DeIC eScience Komité er nedsat af DeICs bestyrelse og rådgiver denne.
• Komitéen forholder sig til emner som DeICs ledelse og bestyrelse ønsker behandlet.
• Komitéen kan indstille at DeICs bestyrelse behandler emner.
• Komitéen kan herudover drøfte emner, som de egenhændigt beslutter uden at det behøver at blive
refereret til bestyrelsen m.fl.
• Komitéen agerer bindeled mellem DeIC og universiteterne.

Ansvarsområde:

Komitéens hovedansvarsområde er at forholde sig til hvilke e-infrastrukturer der er nødvendige for at
understøtte udbredelsen af eScience på universiteterne og til hvorledes infrastrukturerne bør opbygges og
organiseres.
Komitéen repræsenterer universiteterne og deres videnskabelige personale og udtaler sig om
e-infrastrukturer i forhold til den forskning, der skal udføres.

Medlemmer:

DeICs bestyrelse udpeger medlemmerne af komitéen efter indstilling fra universiteterne. Medlemmerne
udpeges således, at alle universiteter er repræsenteret og på en sådan måde at relevante fagligheder så
vidt muligt er dækket.
Formanden for komitéen udpeges ligeledes af DeICs bestyrelse.
Medlemmerne udpeges for en 3-årig periode med mulighed for genudpegning.

Betjening:

Komitéen sekretariatsbetjenes af DeICs sekretariat.
DeICs direktør og lederen af DeIC eScience kompetencecenter deltager i komitéens arbejde.

Arbejdsform:

Komitéen afholder mindst 4 årlige møder.
• Komitéen kan invitere ikke-medlemmer til møderne.
• Melder et medlem forfald til et møde, kan medlemmet sende en suppleant til deltagelse i mødet.
Udkast til dagsordenen for et møde fremsendes til komitéen mindst to uger før mødets afholdelse. Til
eventuelle beslutningspunkter udarbejdes en sagsfremstilling, der tilsendes komitéens medlemmer
sammen med den endelige dagsorden mindst en uge før mødets afholdelse.
Komitéens mødereferater fremsendes til komitéen senest to uger efter afholdelse af et møde og betragtes
som godkendt en uge efter den sidst modtagne kommentar.
Komitéens mødereferater tilsendes DeICs bestyrelse når referaterne er godkendt i komitéen. Referaterne
er offentlige.
Udover møderne kan komiteen vælge at behandle emner elektronisk.
Komitéen kan vælge at nedsætte undergrupper til at behandle specifikke emner.
DeICs bestyrelse, ledelse og komitéen kan vælge at lade komitéens formand eller andre komitémedlemmer
repræsentere komitéen i andre af DeICs organer og udadtil.
Kommissorium godkendt af DeICs bestyrelse 18. september 2014

