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Bilag 1

Nordliks 24:e årsmöte
20-21 november 2014 i Vasa, Finland
Närvarande: Kim Sandvad West, Olle Josephson, Nina Møller Andersen, Søren Jensen, Peter
Juul Nielsen, Jaana Kolu, Claus K Madsen, Kirsten Berg, Maria Fremer, Malan
Marnersdóttir, Gitte Mose, Anna Hannesdóttir, Roland Lysell, Lise Horneman Hansen, Ola
Nordenfors, Bergur Djurhuus Hansen, Emil Tyberg, Gudlaug Nedrelid, Hans Jørgen Boe,
Henning Wærp, Lise Kristiansen, Oili Sievola, Randi Alice Nilsen
Protokoll:
1. Öppnande av mötet
Kim hälsade välkommen och informerade om arrangemangen under mötet.
Nina tog vid och uppmanade till en introduktionsrunda.
2. Godkännande av kallelse till mötet och föredragningslista
Godkänt.
3. Val av ordförande och sekreterare
Olle J valdes till ordförande och Ola N till sekreterare.
4. Referat från årsmötet i Odense november 2013.
Gitte påpekar att Kirsten också blev avtackad för referatet. Beslut.
Ändring: Ett överskott på 30 000 har gått tillbaka till Nordplus.
Godkänt.
5. Uppföljning av årsmötet i Odense. Redovisning av läget för ansökningar 2014-2015.
Olle J har varit i kontakt med Rolf Stavnem om masterprogrammet i Århus. Gemensamt
masterprogram för hela Norden (studiet av språk och litteratur i Norden 750-1500).
Programmet förlades till Århus. 2004-2007 arbetade en arbetsgrupp med programmet. De
ekonomiska redovisningarna föreligger och är i sin ordning. Resultatet blev inte så
tillfredsställande p.g.a. av att man underskattade de formella svårigheterna att koordinera
kurser, examina, kurskrav osv. mellan de skilda universiteten.
Mötet konstaterar att projektet får ses som ett misslyckande.
Mötet uppmanar att OJ tar kontakt med Pernille för att få en informell kort redogörelse för
varför masterprogrammet strandade. Uppmanar till att hon gör reklam för sommarkursen. Vi
avsätter inte det som en särskild post budgetarbetet.
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Nätverket sökte 170 000 och blev beviljade 140 000 av CIMO.
6. Redogörelse för räkenskaperna för 2013-2014
Søren redogör för räkenskaperna. Se bilaga 2A.
Nätverket ansökte om 135 000 – men fick 67 000
Redogörelsen lades till handlingarna.
7. Bokslut och översikter höstterminen 2014:
a) Lärarmobilitet ht 2014
Søren rapporterade om lärarmobiliteten enligt bilaga 3A. 4 lärare och 21 studenter under
höstterminen 2014. Under vårterminen 2014 var det 23 studenter som fick 500 euro per
person. Rapporterna läggs till handlingarna. En korrigering infördes: Jógvan í Lon Jacobsen
vistades under sitt lärarutbyte i Bergen – inte i Stockholm.
b) Studentmobilitet ht 2014
Se bilaga 3B. En korrigering infördes: Alexandru Lefter var bara 1 mån på Island. Rapporten
till handlingarna.
c) Status för mobilitetsmedel 1 november 2014
Se bilaga 3c. Søren – nätverket tilldelat 140 000 euro för 2014-2015. C:a 75 000 euro i
överskott.
d) Studentmobilitet vårterminen 2015
Rapporterna lades till handlingarna och de fick bilda utgångspunkt för diskussionen under
punkt 8.
e) Studentmobilitet utveckling 2000-2014
Mötet tackade för rapporten, och den lades till handlingarna.
8. Nätverket
a) Allmän diskussion, den ekonomiska situationen, ansökan till CIMO
Dagordningen ändrades enligt följande: Diskussionen under dagordningens punkt 10 flyttades
upp till punkt 8. Sören visade utvecklingen av studentmobilitet åren 2000-2014. Se bilaga 3e.
Efter en omfattande diskussion om problemet med sjunkande studentutväxling konstaterades
att det finns ett problem med flexibilitet i många studieordningar, vilket hindrar
studentutbytet. Det uppmanades också till att försöka öka lärarmobiliteten.
Beslut: användande av överskottsmedel till hösten. Utnyttjande av expressmobilitet och
lärarmobilitet.
Meddelande från mötet skickas ut till samtliga medlemmar om pengar. Hur stort
anslagsbelopp vi kan ansöka om ges förslag om från koordinator och sänds ut till nätverket för
godkännande.
b) Kontaktpersoner:
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Uppdatering av listan, kontaktpersonernas uppgifter
Island? Anna skriver till kontaktpersonen.
Sverige – Lund? Nina tar kontakt med Robert Zola Christensen.
Anmälningar om förändringar i adresslistan sänds in till Claus.
Viktigt att ansökningar sker till rätt adresser, rätt institutioner. (Meddelande från Stockholms
universitet).
c) Ansökningsrutiner/procedurer, tilldelning av medel, tidsfrister, resesatser m.m.
Claus informerade om ansökningsrutinerna och om de generella villkoren för Nordliksnätverkets verksamhet. Det uttrycktes ett behov för att formulera om i våra websidor.
Kirsten informerade om de nya resesatserna. Ändringar Nordplus har satt ned sina resesatser,
vilket Nordliks måste följa. Ett tak på 330 euro gäller generellt för resor mellan Norge,
Sverige, Danmark och Finland. Högre satser tillämpas för resor till och från Grönland, Island
och Färöarna.
d) Information om websida (även lokala websidor)
Tack för Claus, Kirstens och Marias arbete

9. Intensivkurser 2014
Inga ansökningar har inkommit. Men Malan har intensivkurs som kan utnyttjas av Nordliksstipendiater.
Problem är – upplever flera – att intensivkurser måste planeras så lång tid i förväg. Förslag för
intensivkurser 2016 måste framläggas på årsmötet 2015. Problem också att 50 % av
intensivkursen måste finansieras av den arrangerande institutionen.
Dock önskvärt att vi kan ordna intensivkurser. Gitte och Olle förbereder arbetet inför nästa års
årsmöte.
10. Ansökningar 2015-2016
Se ovan under punkt 8.
11. Nedskärningar på svenskundervisning vid utländska universitet
Olle Josephson presenterade en skrivelse till Sveriges minister för högre utbildning och
forskning med en kraftfull uppmaning om att inte dra in stödet till svenskundervisning i
utlandet. Årsmötets deltagare tackade Olle för skrivelsen och anslöt sig enhälligt till
uttalandet.
12. Nästa årsmöte
Atlantic Airways biljetter från Kastrup till Färöarna 799 kr (enkel resa). Men två
övernattningar. Mötet tackar ja till erbjudandet från Malan. Årsmötet hålls 19-22 november.
Uppsala föreslås som arrangör 2016.
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13. Övriga frågor
Nina – Finlands tur att ta över koordinatorskapet nästa år. Måste lösas under våren.
Nätverket tackade Vasa stad för den storartade middagen på Il Banko
14. Avslutande av mötet
Tack till Nina och Søren för deras arbete
Tack till Kim
Tack till Olle och Ola

