Referat fra årsmøtet for NORDLIKS
Uppsala den 17.-18.november
Dagsorden
1. åpning av møtet
Kim og Jaana informerte om at Vaasa universitet flytter alle språkfag til Jyväskylä fra januar 2017.
Velkommen til nye medlemmer.
Presentasjonsrunde.
2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Møteinnkallingen ble godkjent uten kommentarer.
3. Valg av ordstyrer og referent
Anna Hannesdottir, Göteborgs universitet, ble valgt som ordstyrer.
Lise Kristiansen, Universitetet i Bergen, er referent.
4. Godkjenning av årsmøtet i Torshavn 2015
Det var ingen kommentarer til referatet fra Tórshavn. Takk til Peter som skrev referat.
5. Oppfølging av årsmøtet i Torshavn
- a) stipendsatser i forhold til Erasmus.
NORDLIKS påpekte i Tórshavn at det er lavere stipendsatser for Nordplus enn for Erasmus+, og at
programmet dermed taper studenter. Kim kontaktet Cimo for å anmode om at satsene ble justert.
Cimo henviste til Nordisk Ministerråd som fastsetter satsene. Cimo har forhandlet med Nordisk
Ministerråd, men har ikke vunnet frem med sine argumenter. Satsene har ligget på samme nivå en
god stund. NORDLIKS ber Cimo gå videre med saken overfor Nordisk Ministerråd. I tillegg kom det
forslag om å skrive direkte til Nordisk ministerråd. Det hadde vært en fordel å samle
nettverkskoordinatorer fra ulike nettverk, og prøve å påvirke samlet. Det arbeides med nordisk
master ved flere universitet, og det er derfor et større behov for gode utvekslingsordninger innen
Norden.
Vedtak: Kim tar kontakt med Cimo og får adresser til nettverkskoordinatorene i de ulike
NORDPLUS-nettverkene. Kim får frie hender til å utarbeide brev til Nordisk ministerråd, på vegne
av NORDLIKS.
- b) Er Lunds Universitet med i NORDLIKS-nettverket?
Nina har hatt kontakt med Lunds universitet om deltakelse i NORDLIKS, men de har ennå ikke svart
på henvendelse om de ønsker å være med. NORDLIKS beslutter at Lund får være med i nettverket,

om de bestemmer seg for å si ja til dette. Nina opprettholder kontakten med Lund, og forklarer at vi
er et nettverk innen Nordplus-programmet, da det ser ut til at Lund ikke har hatt dette klart for seg.
b.1. Historiske studier i Gøteborg har sendt en henvendelse om å få delta i nettverket, men disse
hører ikke inn under vårt felt, som er nordiske språk. Kim gir dem beskjed om at vi dessverre ikke kan
gå inn i et slikt samarbeid.
6. Mobilitet og regnskap
Årsmøtet gikk gjennom regnskap, mobilitetstall og sluttrapport.
7. Mobilitet og økonomisk situasjon 2016-17
Budsjett for 2016-2017:
NORDLIKS får et mindre beløp, og mulighet for å søke Cimo om en ekstrabevilgning for våren.
Vi skal huske på å bruke begge søknadsfristene.
Budsjettet er gjennomgått og godkjent.

8. Nettverket
a) Allmenn diskusjon av nettverket. Hvor mye skal vi søke i fremtiden?
Vi har tidligere fått ca 80 000 EURO i første tildelingsrunde, og nettverket mente det var greit å søke
om 120 000. Vi må også søke penger i andre tildelingsrunde.
B) Kontaktpersoner:
Sune Sønderberg Mortensen er ny koordinator i Roskilde. Pernille er ny representant fra Islands
universitet på møtet, men det er ikke endelig avklart hvem som er koordinator, og skal stå på listen
fra herfra. Alle rettelser sendes til Claus i Helsingfors.
c) Søknadsrutiner.
Feil i nomineringen av studentene er dessverre et tilbakevennende tema. Studenter må ha kontakt
med både lokal kontaktperson og med kontaktperson på mottakeruniversitetet. Ta kontakt med
mottakeruniversitetet så snart som mulig. Alle kontaktpersoner må kunne informere om sitt eget
universitets nomineringsprosedyrer. Det ble diskutert å endre søknadsfristen for stipendsøknaden,
men årsmøtet vedtok å beholde den gjeldende fristen.
d) Websider:
Claus informerte. Endringsforslag kan sendes til Claus.
e) Sosiale media. Kim informerer. Det er for liten aktivitet på facebooksiden til NORDLIKS. Hva skal vi
bruke denne siden til i fremtiden? Årsmøtet bør skrives en sak til siden. Det er inspirerende å ha
bilder av studenter, studentrapporter bør i tillegg legges ut, og alle medlemmer oppfordres til å
skrive saker.

f) Hva hender med koordinatorskapet?
Spørsmålet om Vaasa skal fortsette å være nettverkskoordinator, når de ikke lenger skal ha en språkseksjon må avklares så snart som mulig, da dette har konsekvenser for mobiliteten. Det ble stilt
spørsmål om studentene fra Vaasa som ikke ønsker å flytte til Jyväskylä, vil kunne reise på utveksling
når det ikke lenger finnes noe institutt som kan sende dem ut. NORDLIKS-nettverket mener det må
være mulig at studenter som er igjen ved Vasa, får søke gjennom Jyväskylä, med vasastempel som en
overgangsordning. Vaasa er med i nettverket til juli 2017. Det er NORDLIKS oppfatning at det er
naturlig at koordinatorskapet skal bli i Finland, og dette vil vi kommunisere tydelig til universitetet i
Jyväskylä.

9. Intensivkurs. Rapport fra Torshavn.
16 studenter deltok på en ukes kurs «Nye narrativer i Nordvestnorden». Kurset fikk gode
tilbakemeldinger. Det er viktig at de lokale koordinatorene minner om adgangskrav, det er best om
det står minst tre års studium i utlysningen istedenfor kandidatnivå, da dette er flertydig.
Det er ikke planlagt intensivkurs i 2017.
Utbetaling gikk sent pga overførsel av koordinatorskapet fra København til Vaasa.
Ekspresskurs 2018, vi må søke penger til dette nå. Gitte kunne tenke seg å ha et ekspresskurs i 2018 i
Oslo. 1.mar er søknadsfrist, budsjett må leveres innen da. Gitte holder kontakt med Kim om saken.
Vedtak: Vi søker prosjektmiddel til intensivkurs Oslo 2018, kurs holdes i begynnelsen av august
(annen uke). Tema: Økokritikk
Planer 2019? Det er en ubalanse mellom litteratur og språk når det gjelder ekspresskurs. Språkvitere
oppfordres til å lage et kurs. Språkpolitikk? Leksiografi? Linguistic landscaping? Språk og
dialektkontakt? Språk og identitet? Språk og migrasjon? Forslag må være klart klart til neste årsmøte
med tidspunkt, innhold og budsjettramme.
10. Eventuelt
Gitte orienterte om situasjonen ved Universitetet i Oslo: Den siste svensklektoren i Norge (UiO) blir
pensjonert, og blir ikke erstattet. Gitte pensjonerer seg om 3 år, og det er fare for at dansk også
forsvinner ved UiO da. Det ble diskutert om vi som nettverk skal vi skrive til UiO og beklage
nedlegging av lektoratet i Svensk og Dansk, men representantene ønsket å avvente.
Nedleggingen av lektoratene gjør utveksling og nettverkets arbeid ennå viktigere. Dette bør vi
formulere i søknaden til Nordplus/ministerrådet.
Gitte oppdaterer oss på situasjonen.
11. Neste årsmøte
Oslo 16.-17.november 2017.
12.avslutning.

Vi avslutter møtet. Takk for nå, og på gjensyn i Oslo.

