NORDLIKS (ett nätverk inom NORDPLUS, Nordiska Ministerrådet)
Protokoll från Nordliks årsmöte i Torshavn, Färöarna, 18–19 november 2005
Vid protokollet: Anna H. Hannesdóttir
Närvarande: Gulbrand Alhaug, Nina Møller Andersen, Kirsten Berg, Hans Jørgen Boe, Ulla
Carlsson, Jens Cramer, Inge Fagerbakk, María Gar›arsdóttir, Anna H. Hannesdóttir, Lise
Horneman Hansen, Per Krogh Hansen, Carol Henriksen, Roger Holmström, Carl-Eric
Johansson, Peter Kirkegaard, Roland Lysell, Marit Aamodt Nielsen, Rune Palm, Sarah
Paulson, Jan Flemming Scheel, Oili Sievola, Turið Sigurðardóttir, Asbjørg Vestum
1. Møtet åpnes
Turið Sigurðardóttir hälsar Nordliks representanter välkomna till Tórshavn och
koordinator Kirsten Berg öppnar mötet. De nya representanterna hälsas särskilt
välkomna.
2. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
Kallelsen till mötet godkänns och dagordningen fastställs utan tillägg.
3. Valg av møteleder og referent
Per Krogh Hansen väljs till ordförande och Anna Hannesdóttir till sekreterare.
4. Referat fra forrige årsmøte
Roger Holmström frågar om den eventuella publicering av bidragen från
intensivkursen om nordisk kriminallitteratur (pkt 6b). Det inte är aktuellt med
publicering. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
5. Projekt 86/2004
a) Sluttrapport til SIU for 2004/2005
Per Krogh Hansen genomgår slutrapporten. Från 2003 överfördes 19800 kr som ställts
till förfogande för planering av projektet ”Nabospråk”. Av dessa återstår 12400 som
överförs till att täcka höjda kostnader för projektet ”Fælles studieprogram”. Slutrapporten för 86/2004 godkänns.
b) Rapport fra intensivkurset om nordisk kriminallitteratur
Peter Kirkegaard rapporterar från Nordliks intensivkurs om nordisk kriminallitteratur
som hölls vid Aalborg Universitet i augusti 2005. Kursen var i alla avseenden mycket
lyckad: innehållsligt, ekonomiskt och socialt. Arrangörernas slutsats är att Nordliks
bör fortsätta att satsa på intensivkurser. Roger Holmström påpekar att det vore intressant att få en översikt över varifrån kursdeltagarna på intensivkurserna kommer. Mötet
tackar Kirkegaard och Cramer för en väl genomförd kurs.
6. Projekt 1030/2005
Koordinator påpekar att nätverket from. 2005 har ett nytt projektnummer: 1030.
a) Søknad og utfall for 2005/2006
Kirsten Berg genomgår och kommenterar nätverkets ansökan till Nordplus. När det
gäller stöd till nätverket och medel till andra aktiviteter än den ordinarie mobiliteten
beviljades nätverket omkring 75 % av de sökta medlen. Intensivkurserna har fått större
bidrag än tidigare.

Av de 304 135 €som söktes till student- och lärarmobilitet beviljades bara 115 000.
Det påpekas att det pågår en diskussion kring mobilitetsstödet och att reglerna kan
komma att ändrats så att det blir möjligt att ansöka om ytterligare medel om så behövs.
Rune Palm undrar över proportionerna mellan beloppen avsedda för resebidrag
respektive studentstipendier. Stipendiets storlek ligger fast och för resebidragets storlek finns en schablon som bygger på en rimlig täckning av reskostnaderna.
Inge Fagerbakk kommenterar det olämpliga i att i de scheman som CIMO arbetar
med har Färöarna och Grönland placerats under Danmark. Detta är olyckligt och
mötet enas om att Kirsten Berg kontaktar CIMO, påpekar det olämpliga i ordningen
och ber om ändring.
b) Intensivkurs om Ny nordisk dramatikk
Kursen Ny nordisk dramatikk äger rum den 9–13 januari 2006 i Stockholm. Roland
Lysell orienterar mötet om förberedelserna och presenterar det planerade programmet
och de medverkande föredragshållarna. Det påpekas att det är viktigt att det
informeras aktivt om intensivkurserna.
c) Felles studieprogram
Jens Cramer orienterar mötet om arbetet med det utbildningsprogram ”MA-program i
Nordisk sprog, litteratur og kultur i middelalderen (700–1500)” som planeras med
start hösten 2006 och med den sommarkurs som planeras i Århus i juli. Sommarkursen
är på två veckor och ingår i programmet men den är inte nödvändigtvis avsedd bara
för studenter som fortsätter på programmet. Den ursprungliga planeringsgruppen med
representanter från universiteten i Århus, Bergen och Reykjavik har utökats med
representanter från universiteten i Uppsala, Torshavn och Oslo. Det konstaterades att
ingen från Finland ingår i gruppen. Innehållet i utbildningen är i princip fastställt
medan vissa formella och organisatoriska frågor diskuteras fortfarande.
Planeringsgruppen har ambitioner på att etablera samarbete också med universitet
utanför Norden.
d) Nabospråksprosjektet
Jan F. Scheel rapporterar från planeringen av det symposium om grannspråk som skall
hållas hösten 2006. Det påpekas att projektet måste redovisas senast i slutet av oktober; symposiet måste därför äga rum senast tidigt i oktober. Planeringsgruppen består
av Jan F. Scheel, Anna Hannesdóttir, Carol Henriksen och Svein Lie.
7. Lærer- og studentermobilitet 2005/06. Rapport for høsten 2005 og anslag for våren 2006
Antalet studenter som sökt stipendium för studier hösten 2005 respektive våren 2006
har ökat med omkring 20 % jämfört med läsåret 2004/2005. Finska studenter reser
mest, svenska minst.
Stipendier till lärarmobilitet kan utgå till lärare som medverkar i nätverkets intensivkurser, till möten i samband med kursutveckling och till forskningsvistelser.
Av de medel nätverket fått till mobilitet för perioden ht 2005–vt 2006 återstår 14
327 €. Det finns alltså ekonomiskt utrymme för ytterligare lärarmobilitet.

8. Nettverket generellt
a) Reisebidraget –diskusjon av de nye satsene
Det nya sätt som under våren 2005 arbetades fram för att beräkna ersättning av
stipendiaternas reskostnader diskuteras. Det beslutas att:
- nätverket fortsätter att tillämpa detta sätt att räkna,
- studenter som deltar i nätverkets intensivkurser kan få bidrag till sina reskostnader
om kursbudgeten så tillåter,
- resebidrag kan – om kursbudgeten tillåter det –även utgå till studenter som deltar i
nätverkets intensivkurser som ordnas inom det egna landet. Bidraget skall då täcka
kostnaden för det billigaste rimliga färdsättet.
b) Stipendiebeløpet
Kirsten Berg informerar om delvis nya villkor och nya rutiner för stipendiet.
• Stipendiebeloppet uppgår till 180 €per månad och det utgår endast för den tid
studenten faktiskt vistas på studieorten. Kontaktpersonerna måste ange datum
för ankomst till och avresa från studieorten på ansökningsblanketten (eller se
till att dessa uppgifter är ifyllda). Eftersom det inom Nordliks har rått en viss
eftersläpning beträffande beräkningen av studieuppehållets längd (i förhållande
till de regler som gäller inom Nordplus) blir konsekvensen den att stipendiebeloppet 2006/2007 blir något lägre för 2005/2006. Mötets bedömning är att
denna sänkning knappast kommer att främja studentmobiliteten inom Norden.
Frågan diskuterades. Jan F. Scheel och Peter Kirkegaard skriver till Nordiska
ministerrådet/Nordplus och framför en protest mot den reella sänkning av
stipendiet som de nya rutinerna medför.
• Stipendium kan nu beviljas för ett år åt gången (mot tidigare för en termin åt
gången) och en student kan beviljas stipendium upprepade gånger.
• Stipendium kan sökas för kortare perioder än en termin. Studenter som
planerar en kortare studievistelse än en termin bör göras uppmärksamma på de
svårigheter med gången i utbildningen som kan vara förknippade med en kort
period liksom på att de inte kan räkna med att få hjälp att skaffa bostad.
Studenterna bör därför uppmanas att skaffa bostad själva.
• De studier studenten planerar under sin stipendievistelse skall i förväg godkännas av heminstitutionen. Det påpekas att det endast kan bli frågan om en formalitet eftersom studierna inte kan godkännas förrän examination har ägt rum.
c) Rutiner –diskusjon av rutinene
Kirsten Berg går igenom de rutiner som gäller och kommenterar de ändringar som
skett.
Det är viktigt att kontaktpersonerna tar kontakt med ”sina”utsända studenter ca 6
veckor efter att de påbörjat studierna. Mötet enas om att detta bör skrivas in i rutinbeskrivningen.
Kontaktpersoner som skickar studenter till Københavns Universitet ombes skicka
en ansökan inte bara till nätverkskoordinator utan också till Københavns Universitet.
d) Rapporteringen
Studenterna skall lämna en rapport om sin studievistelse när de kommit tillbaka till
heminstitutionen. Rapporten bör omfatta en utvärdering av hela processen, från
information inför ansökan om stipendiet till avslutning och avresa från studieorten.
e) Blankettene
Det är oklart vad som gäller för stipendium för praktik inom ramen för Nordliks. Särskilt påpekas att det kan vara problematiskt att hantera det godkännande av studierna
som skall ske innan studenten ger sig iväg. Mötets inställning i frågan var att sådana
situationer kan hanteras pragmatiskt.

f) Hjemmesidene diskuteras.
9. Valg av ny vevmester, ansvarlig for hjemmesidene
Mötet beslutar att: - utse Lise Horneman Hansen till nätverkets nya ”vävmästare”och
att ge henne fullmakt att se över och arbeta med innehållet på nätverkets hemsida.
Svein Lie, som under många år har varit spindeln i vårt virtuella nät, avtackas i sin
frånvaro för väl uträttat värv.
10. Søknaden (1/2 2006) til CIMO for høsten 2006–våren 2007
Nätverkets ansökan inför verksamhetsåret 2005/2006 diskuteras. Mötet enas om att
prioritera följande områden: lärarmobilitet, mobilitet till och från Färöarna, Grönland
och Island, små ämnesmiljöer, arbetsdelning samt utnyttjande av specialistkompetens
Nya intensivkurser diskuteras. Förslag på kurser om ny nordisk film, 1700-talslitteratur samt folkdiktning diskuteras. Inge Fagerbakk åtar sig att utveckla en beskrivning av kurs i ny nordisk film inför ansökan. Vidare diskuteras en kurs på samma tema
som grannspråksprojektet. Planeringsgruppen kommer att fundera på detta.
11. Økt samarbeid på MA-nivå i språkemner
Vid mötet föreligger en skrivelse från Stockholms universitet om gemensam översikt
över MA-kurser inom Nordliks ämnesområde. Det konstateras att i Danmark, Finland
och Norge, som i princip redan implementerat Bolognaprocessen, finns sådan information redan utlagd på institutionernas hemsidor. Det diskuteras om det är möjligt att
se över denna information och samla den så att den blir lättillgänglig för både kontaktpersoner och studenter. Kontaktpersonerna uppmanas att informera sig om systerinstitutionernas utbud av kurser även på avancerad nivå.
12. Neste årsmøte hålls i Finland den 17–18 november 2006. Hans Jørgen Boe inbjuder
årsmötet till Jyväskylä.
13. Diverse
Skrivelsen till NMR/Nordplus som Peter Kirkegaard och Jan F. Scheel fått i uppdrag
att formulera läses upp och godkännes.
Mötet avslutades med att Turið tackades för ett fantastiskt arrangemang och Per och
Kirsten för goda insatser under mötet.

