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Hei alle,
takk for innsatsen til dere som var med på Maarud gård. Vedlagt følger noen punkter
som oppsummering fra ideseminaret på gården. I tillegg, vil vi takke vår nye partnere
for deltagelse og introduksjoner på seminaret. Se forøvrig også inremo.no for foiler
etc. Denne oppsummeringen vil også ligge der (og som vedlegg).
Innovasjon
Hovedmålet for seminaret var å diskutere hva “innovasjon” kan bety for INREMO.
Innovasjon er et begrep som brukes ofte i både kommersielle og vitenskapelige
sammenhenger, men som sjelden blir forklart. Vi var spesielt interessert i å forstå
innovasjon i kontekster av samarbeid om og med teknologidesign.
På seminaret, Wolfgang Leister presenterte noen av de mest grunnleggende teoriene
og modellene om innovasjon. Noen forskjellige måter å representere innovasjon på: er
det en lineær eller en tilbakevirkende prosess? ”Open source” prosjekter var et
eksempel på en arena hvor innovasjon utover de vanlige rammene kan skje.
Vi også hadde en erfaren foredragsholder i temaet, Petter Thorner, som forklarte
innovasjon som en dynamisk, kollektiv prosess av produktutvikling; en prosess som
inkluderer mange aktører med forskjellige kompetanser og som krever at vi tar
hensyn på hva slags resurser er viktig og ha med og hvordan man arbeide med
innovasjon innenfor realistiske rammer. Samtidig ble det understreket at prosessen
ikke er lineær, men innebærer diversitet samt iterative forsøker på forskjellige
samarbeidsløsninger. Hvordan disse prosesser er rammet inn av markedsmulighetene
var en av poengene av foredraget.
I en oppsummering diskusjon plasserte vi innovasjon som en dynamisk prosess som
ikke kan reduseres til en enkel idé av et individ som skjer på et bestemt tidspunkt,
men som en prosess over tid som inneholder kollektiv koordinert arbeid. Fra det
perspektivet etablerer INREMO noen rutiner for samarbeid med våre forskjellige
kompetanser som utgangspunkt.
Våre egne prosesser.
En del av seminaret ble dedikert til å diskutere hvordan våre egne prosesser for å
fostre innovasjon hadde virket så langt. Kari Gjetrang delte med oss hennes
synspunkter om det som hadde fungert bra og det som vi kan forbedre neste gang. Det
ble ganske tydelig ar at innovasjon også er en læringsprosess, hvor forskjellige
partnere lærer å samarbeide ut av sine forskjellige kompetanser. En av lærdommene
er at prosessen må inneholde en tydeliggjøring av hva hver deltaker har som sin
styrke i prosjektet og hvilken rolle de skal ha, og utforme prosjektet deretter.
Ut av det som var diskutert, noen systematiske poeng for samarbeid om søknader kan
listes:
Vi har hatt tre søknadsprosesser som har ført til tre søknader som er sendt, én har fått
bevilgning, én er under behandling og én har fått avslag men var tett på å få
bevilgning. Den siste jobbes det nå videre med. Vi gikk gjennom søknadsprosessene
og tok med oss erfaringene derfra.
Lærdommer til videre arbeid:
1: Organiser søknadsprosessene som et prosjekt. Ha prosjektleder, fordel
arbeidsoppgaver, ha milepæler, sørg for at deltagerne er forpliktet

2: Pass på at ideene får tid til å modne, dvs prosessen trenger kalendertid. Alle delene
av søknaden bør være på plass 10-14 dager før, slik at man får tid til at andre
gjennomgå den og får en pause slik at de som har skrevet den før sett den med nye
øyne.
3: Kjøreregler for søknadsprosesser (og prosjekter)
- gi trygge og gode rammer for utfoldelse
- Leverer på tid det man er blitt enige om å levere
- Si fra om avvik – slik at de kan håndteres
- Respekterer når prosesser åpnes og lukkes, minimer omkamper på
beslutninger
Kommende planer:
Møteplasser:
Vi kommer til å eksperimentere med å ha lunsjer med lyd og bilde kommunikasjon,
f.eks en dag i måneden Det blir uformelle møter, men med en agenda.
Fagseminar:
Vi legger opp til et fagseminar en gang pr. semester. Det blir sannsynligvis i oktober.
Alle er velkomne til å spille inn tema, og forslag til foredrag.
Ideseminar:
Vi fortsetter serien med ideseminarer, neste i løpet av våren. På et hyggelig sted, der
generering av nye prosjektideer er hovedsaken, men også noe ideskapende ikkefaglig virksomhet. Vi vil arrangere dette 3 -6 mnd. i forkant av en søknadsfrist, hvis
mulig.
Studietur:
Det virker som det er stemning for ny studietur. Det må diskuteres hva som er egnet,
kom med forslag. Kombinasjon en stor og bred konferanse + bedriftsbesøk fungerer
bra. Sommer / høst 2014 er mest aktuelt. BRIC-landene? (Brasil, Sør-Afrika, India,
Kina ?).
Ha en fin sommer alle sammen!
Hilsen Anders og Alfredo

