NORDLIKS
Statutter for nettverket Nordliks (NORDisk LItteratur, Kultur og Språk)
(grunnlagt 1992)
1. Nordliks er et nettverk for universitetsinstitutter (institusjoner, sentre, avdelinger m.m.)
som driver undervisning og forskning på høyeste nivå i nordisk språk og/eller nordisk
litteratur i land som omfattes av programmet Nordplus Høyere Utdanning.
2. Nordliks har som mål å støtte og utvikle samarbeidet mellom de institusjoner som er
medlemmer i nettverket.
3. Tyngdepunktene i Nordliks-virksomheten ligger på student- og lærerutveksling samt
intensivkurser innen programmet Nordplus Høyere Utdanning. Men nettverket kan også
samarbeide på andre felter når det er naturlig.
4. Hvert institutt som er medlem av Nordliks, skal ha en kontaktperson. Kontaktpersonen
har ansvar for å informere instituttets studenter om mulighetene for utveksling og
intensivkurser innen nettverket, samt å se til at innreisende gjestestudenter under Nordliks
blir tatt imot slik de skal.
5. Alle kontaktpersoner møtes én gang i året til et årsmøte. Årsmøtet er nettverkets
høyeste organ. Vedtak gjøres fortrinnsvis ved konsensus, men ved behov med vanlig
flertall.
6. Nettverket ledes av en nettverkskoordinator, valgt av årsmøtet for normalt tre år om
gangen. Så langt det er mulig, bør vervet som koordinator rullere mellom de nordiske
land. Det institutt (fakultet) koordinatoren er ansatt ved, har normalt sekretariatfunksjon for
Nordliks.
7. Nettverkskoordinatorens viktigste oppgaver er: a) å søke Nordisk ministerråd om
penger til virksomheten, b) å ta mot søknader fra kontaktpersonene og fordele
stipendmidler, c) å rapportere om virksomheten til Nordisk ministerråd, d) å være ansvarlig
for at det blir holdt årsmøte, og for sakspapirer til møtet.
8. Institutter som ikke er medlem av Nordliks, kan søke om å få bli med. Årsmøtet
bestemmer om slike søknader skal innvilges. En forutsetning for medlemskap er at
instituttet hører til et land som omfattes av programmet Nordplus Høyere Utdanning.
9. Institutter som ønsker det, kan gå ut av nettverket. Institutter som ikke er aktive i
Nordliks, kan bli fratatt medlemskapet av årsmøtet.
10. Student- og lærerutvekslingen skal foregå i pakt med Nordplus’ allmenne regler og
prioriteringer. Men Nordliks kan vedta utfyllende regler med mer detaljerte bestemmelser.
11. Virksomheten i Nordliks styres av a) bestemmelsene i disse statuttene, b) utfyllende
bestemmelser vedtatt av årsmøtet, og c) vedtak gjort av årsmøtet. Mindre saker avgjøres
av nettverkskoordinatoren.
(Vedtatt 22. november 2008.)
(pkt. 6 ændret af årsmødet 2011, se årsmødereferat)

