Referat fra Nordliks 22. årsmøde
Kristiansand den 15-16 november 2012
Deltagere i årsmødet
Peter Kirkegård (Aalborg), Malan Marnersdóttir (Tórshavn), Gulbrand Alhaug (Tromsø),
Kim Sandvad West (Vasa), Claus Madsen (Åbo akademi), Gitte Mose (Oslo), Ola Nordenfors
(Uppsala), Olle Josephson (Stockholm), Martin Persson (Stockholm), Jaana Kolu (Jyväskylä),
Oili Sievola ( Uleåborg), Maria Vidberg (Helsingfors), Anna Hannesdóttir (Göteborg), Nina
Møller-Andersen (København), Roland Lysell (Stockholm), Kirsten Berg (Åbo), Mia
Österlund (Åbo akademi), Lise Horneman (Uppsala), Gudlaug Nedrelid (Agder/Kristiansand)
1. Velkomst ved Vicerektor ved UiA, Marit Aamodt Nielsen og Koordinator Olle Josephson
2. Indkaldelse og dagsorden godkendes
3. Valg af mødeleder: Ola Nordenfors Uppsala. Valg af referent: Gitte Mose og Maria Vidberg
4. Referatet fra Göteborg 2011 godkendtes med følgende bemærkninger: pkt. 13 ang.
årsmøde: 2012 ikke 2013.
Pkt. 15 Både Peter Kirkegaard og Gulbrand Alhaug blev aftakket i 2011, men Peter er stadig
med i netværket, og Gulbrand forlader først netværket ved udgangen af 2012.
5. Opfølgning af spørgsmål fra årsmødet i Göteborg:
Mødet konstaterede, at det vil være urealistisk at udsende og opretholde lister over relevante
kurser for udvekslingsstuderende, jf. erfaringer fra Uleåborg.
Spørgsmålet om ECTS-points blev taget op igen (jf. pkt. 14 a i 2011-referatet), og mødet
fastholder beslutningen om ikke at indføre særlige rutiner, dels fordi systemet ser ud til at
være ved at blive afskaffet, dels fordi det ikke for indeværende udgør store problemer.
Koordinator har været i kontakt med CIMO/Nordplus ang. administrationsbidrag til Nordliks.
Det har vist sig vanskeligt at få en afklaring, fordi ansvaret tilsyneladende forflytter sig i
CIMO-systemet. Et formelt brev er derfor ikke blevet afsendt. Nuværende koordinator Olle
Josephson skal sammen med kommende koordinator Nina Møller Andersen skrive et sådant
brev - efter kontakt med Bodil Auerstad i Nordisk Ministerråd
Der har ikke været muligt at finde oplysninger om Rolf Stavems middelalder MA-program/
kursus i Århus, som Nordliks har støttet med ekspresmobilitetsmidler. Et website blev
oprettet, og der er afrapporteret om de økonomiske sider, men der foreligger ingen rapporter
om indhold, antal deltagende studerende, resultater el.lign. Årsmødet anmoder om en rapport,
før evt. nye ansøgninger kan imødekommes. Olle Josephson kontakter Pernille Hermann for
oplysninger.
Malan Marnersdóttir aflagde rapport fra Nordliks-kurset på Færøerne, juni 2012, jf. skr.
rapport sendt til årsmødet. Alle deltagere havde udtrykt tilfredshed, og Malan takkede for den
økonomiske støtte. Mødet takkede Malan for arrangementet.
6 Regnskabet for 2011-12 blev gennemgået og godkendt – jf. bilag 2 A, B, C

7. Tilstandsrapport:
a. Martin Persson rapporterede om lærer- og studentmobilitet i 2012/13, jf. bilag 3 A,B
b. Martin Persson rapporterede om status for mobilitetsmidler pr. 1.11. 2012, jf. bilag 4.
Mødet konstaterede, at netværket råder over 28.300€, som ikke er planlagt anvendt til lærerog studentmobilitet eller andet. Se pkt. 8 a nedenfor!
Der er ikke indkommet ansøgninger til lærermobilitet. Bevilling 7000€
Beløbet 24.950€ til studentmobilitet er forkert. Korrigeres til 41.900€. Budgettet ændres
derfor til:
Planlagte udgifter: 53.900€ (studentmobilitet, årsmøde Kristiansand)
Disposition: 28.330€
Institutionerne har for indeværende ikke fået besked om forlængelser af studerendes ophold.
Ansøgning om lærermobilitet: Anne-Kari Skardhammars ansøgning kan ikke bevilges, da hun
er ansat på Højskolen i Oslo ikke på et Nordliks-universitet.
Mødet konstaterer, at Finland stadig sender flest studenter ud, og Sverige modtager flest,
hvilket er på linje med vores virksomhed, jf. pkt. 9 b i referatet fra Göteborg
8. Netværket:
a. Stadig ingen midler til netværksaktiviteter, derfor bruges lærermobilitetsmidler til
årsmødet.
Ang. overskuddet - jf. pkt.7 ovenfor - besluttede mødet, at midlerne bl.a. kunne bruges som
ekspresmobilitet til
• særlige intensivkurser indenfor netværket
• længere studiebesøg (4-5 dage) med indslag af undervisning ved et institut, som er en
del af netværket
• studerendes deltagelse i kurser, hvor lærere, som tilhører netværksinstitutioner,
underviser
• studerendes deltagelse i seminarer og konferencer, hvor en institution, som indgår i
netværket, er blandt arrangørerne
Midler til disse formål skal søges senest 21. januar 2013.
b. Stadig slagside i størst antal finske ansøgere, men det har ligget på næsten samme niveau
siden 2004.
c. Opdatering af mailingliste er nødvendig. Det gælder RUC, Ålborg, Tammerfors, Uleåborg,
Vasa, Åbo, Tromsø, Göteborg, Lund, Umeå, Uppsala og koordinatorskift fra Stockholm til
København.
Maria Vidberg vil sørge for en Nordliks–gruppemail.
Lund forlader netværket foråret 2013 til fordel for Nordlys.
d. Ansøgningsfristerne fungerer ikke optimalt, men hvis de overholdes, går det alligevel!
Fristerne 1. marts og 1. oktober fastholdes, jf. beslutning fra årsmødet i Göteborg pkt. 9 f. Det
bør dog fremgå tydeligere af hjemmesiden og i ansøgningsskemaet! Mødet diskuterede antal
stipendiemåneder, man kan søge om, og mener, at fem måneder skal være det normale.
Undtagelser kan forekomme, som f.eks. ansøgninger til Norge i forårssemestrene (seks
måneder).
Mødet konstaterede, at beslutningen om studieaftaler for udrejsende studerende skal betragtes
som en anbefaling, jf. pkt. 9 f i referatet fra 2011.

e. Ansøgningsprocedurerne fungerer - om end lidt tungt. Mødet anmoder alle om at
kontrollere de studerendes ansøgningsskemaer en ekstra gang.
Rejsesatserne fastholdes for indeværende, men skal tages op på næste årsmøde. Det gælder
især rejser til og fra Færøerne og Grønland.
f. Det er desværre urealistisk at oprette lokale hjemmesider for Nordliks, fordi websitet mange
steder kontrolleres og styres centralt, bl.a. i Oslo.
g. Ny webredaktør fra årsskiftet: Claus Madsen - med Kirsten Berg som støtte.
Årsmødet takkede Lise Hornemann for de mange år som webredaktør.
h. Ingen nye MA-programmer
i. Ansøgning fra Universitetet i Tartu om optagelse i Nordliks-netværket, jf. bilag 6. Mødet
byder Tartu velkommen, men de kan kun søge om lærer- og ekspresmobilitet i foråret 2013.
Efter sommeren 2013 kan der søges om studentmobilitet. Antal ansøgende studenter kan til
den tid være tre, jf. Netværkets gældende praksis.
9. Koordinatorposten:
Nina Møller Andersen informerede om overtagelsen af koordinatorposten ved Københavns
universitet fra sommeren 2013. Stockholm står for økonomi, lærer- og ekspresmobilitet i
foråret 2013 - og for rapportering til Nordplus for 2011/2012. Ansøgning om bevilling til
2013/14 udarbejdes af Nina, Olle Josephson og Martin Persson.
Ifølge almindelig turnuspraksis skal posten efter tre år gå til Finland i 2016.
Årsmødet takkede Nina for at overtage - og takkede Olle og Martin for de forgangne fire års
koordinering.
10. Intensivkursus 2013:
Roland Lysell og Gitte Mose undersøger interessen for at gennemføre en mindre delvariant af
det kuldsejlede fællesskandinaviske MA-projekt om årene efter Det moderne Gennembrud.
Dette var oprindeligt et samarbejde mellem universiteterne i Århus, Stockholm og Oslo, jf.
referater fra Nordliks-årsmøderne 2010 og 2011. Problem: kurset skal afholdes og
afrapporteres (= alle regninger skal være betalt) senest 25.9. 2013.
11. Ansøgninger om mobilitetsmidler 2013-2014:
Mødet besluttede, at der ansøges efter gældende retningslinjer.
12. Årsmøde 2013:
Syddansk universitet, Odense har påtaget sig dette. Mødet foreslår følgende datoer: 14-15.
eller 21.- 22. november (torsdag –fredag.
13. Evt.
Gitte Mose rapporterede om Universitetet i Oslos ønsker om at afvikle ansvaret for
Nordkurserne.
Årsmødet i Kristiansand afsluttedes med stor tak til Gudlaug Nedrelid for værtskabet, og med
en forelæsning ved Bjarne Markussen om og med eksempler på ”traumelitteratur”. Arbejdet
indgår i et større forskningsprojekt Traumets litteraritet mellom erindring og skapelse – et
samarbejde mellem Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger.

Oslo januar 2013
Gitte Mose

