Nordliks årsmøde 2017: København
(Schæffergården) 16-17 november 2017
Deltagare: Jaana Kolu (Koordinator, Jyväskylä universitet), Anne-Riitta Vanhala (Jyväskylä
universitet), Kirsten Berg (Åbo universitet), Mia Österlund (Åbo akademi, litteraturvetenskap),
Claus K. Madsen (Helsingfors universitet), Riitta Kosunen (Uleåborgs universitet), Lise Horneman
Hansen (Uppsala universitet, språk), Ola Nordenfors (Uppsala universitet, Litteraturvetenskap),
Theresia Pettersson (Stockholms universitet, språk), Anna Hannesdóttir (Göteborgs universitet,
språk), Peter Ström (Linnéuniversitetet, Växjö), Gitte Mose (Universitetet i Oslo), Gudlaug Nedrelid
(Universitetet i Agder, Kristianssand), Anders M. Gullestad (Universitetet i Bergen), Nina Møller
Andersen (Københavns universitet), Peter Juul Nielsen (Syddansk Universitet), Guðrun Birgisdóttir
(Háskóli Íslands), Bergur Djurhuus Hansen (Fróðskaparsetur Føroya, Tórshavn).
Æresdeltagere: Mirja Saari (Helsingfors universitet), Malan Marnersdóttir (Fróðskaparsetur
Føroya, Tórshavn).

1. Åbning af mødet
Præsentationsrunde og særligt velkommen till dem der er med for første gang: Anders M.
Gullestad (Universitetet i Bergen), Guðrun Birgisdóttir (Háskóli Íslands), Riitta Kosunen (Uleåborgs
universitet), Theresia Pettersson (Stockholms universitet, språk). Og ganske særligt velkommen til
æresdeltagerne som er med i anledning af Nordliks 25 års jubilæum 2017: Mirja Saari (Helsingfors
universitet), Malan Marnersdóttir (Fróðskaparsetur Føroya, Tórshavn).

2. Godkännande av möteskallelsen och dagordningen
De två dokumenten “mötesinkallelse “ och “dagordning” har olika punktnumrering. Vi bestämmer
att vi justerar “Dagordning” enligt detta:
Ny punkt 5: opfølgning af årsmødet i Uppsala 2016
Punkt 5>6
Punkt 6>7
Punkt 7>8
Ny punkt 8g läggs till: vem ska ha koordinatorskapet efter Finland från 2019?
Den ursprungliga versionen av dokumentet Dagordning finns som bilaga i slutet av detta
dokument (Udsendt dagsorden), liksom en justerat version av Dagordning finns (Justeret
dagsorden).
Den bilagan som i utskicket heter ”Bilag 3a” är i verkligheten ”Bilag 2b” (Nordliks regnskab 201617).

3. Valg af ordstyrer og referent
•

Kirsten Berg valdes som ordförande och Lise Horneman Hansen valdes som referent.

4. Godkendelse af referat fra årsmødet i Uppsala november 2016
Mötet konstaterade att en deltagerlista saknas och bestämde att referatet bör kompletteras med
en sådan.
• Beslut: Lise H. H. Skickar deltagarlistan som finns i programmet från mötet 2016 til webbmaster
Claus som redigerar og kompletterar referatet på Nordliks hemsida (klart 2017-11-22).
Punkt 8 e: sociala medier: om facebooksidan – det var meningen att årsmötet 2016 skulle
dokumenterats med gruppbild och text, men det blev inte av.
• Beslut: vi provar igen i år! (klart 2017-11-23).
För övrigt är referatet godkänt.

5. Opfølgning af årsmødet i Uppsala
Punkt 5 a från Uppsala: Justering av stipendiesatserne (som vi mener er for små i forhold til
satserne for Erasmus:
En snabbkoll visar att Erasmusstipendiet från Uppsala universitet är 420 Euro per månad medan
Nordplus/nordliks ligger på 200 Euro per månad. I Nordplushandboken anges stipendiebeloppet
200 Euro per måned för perioden 2018-2022. De låga satserna inom Nordplus kanske förklarar
varför mobiliteten har gått ned under de senaste åren? Det påpekas att Erasmus-stipendier oftast
medfinansieras av det enskilda universitetet, som också själv fastsätter satsen på
Erasmusstipendiet, som derfor varierar fra universitet til universitet.
Kim Sandvad West, som var koordinator före nedläggningen av språk vid Vasa universitet, har
skrivit ett brev till Utbildningsstyrelsen (tidigare CIMO) där han framförde önskemål om att
stipendiesatserna sätts upp. Han fick då till svar att vi inte kan driva saken ensamma, men att vi
måste gå ihop med övriga nätverk och återkomma tillsammans med dem.
Mötet beslutar:
• Alla tar reda på följande via det internationella kontoret vid hemuniversitetet: 1. Hur stora är
stipendiesatserne till Erasmus? 2. Hur mycket betalar universitetet av Erasmusstipendiet?
Resultatet meddelas till Jaana Kolu senast 15 december 2017.
• Jaana Kolu får i uppdrag att se på den historiska utvecklingen av Nordplus-satserna.
• Jaana Kolu skriver på bakgrund av detta ett brev till Utbildningsstyrelsen (tidigare CIMO).
Förslag om att vi skal kontakta andra nordplusnetvärk, för att stå starkare med ett brev. Inget
beslut.
Förslag om att utreda hur Erasmussatserna har justerats genom åren.Inget beslut.
Punkt 5 b från Uppsala: Er Lunds universitet med i netværket? Nina Møller Andersen har
været i kontakt med dem og rapporterer følgende: De er positive, vil gerne være med, og der er
forhandlinger med det internationale kontor i Lund. De har fået deadline til 31 januar. Lone
Koldtoft vil gerne være kontaktperson.
Har nogen hørt noget fra Tartu, som også er med i netværket?
• Mødet beslutter: Janna Kolu kontakter Tartu og spørger om de fortsat er med.

6. Regnskab
6a. Regnskab 2015-2016 (2015)
Mötet konstaterar att det är lite större utgifter på hösten i förhållande till våren, vilket det brukar
vara.
6b. Regnskab 2016/2017 (2016)

Restbelopp för 2016/2017 (6725 euro) har använts till utbetalning av stipendier för hösten 2017.
•

Mötet beslutade att godkänna Regnskab 2016/2017.

6c. Final report 2016
(Gäller hösten 2015 + våren 2016)
Det påpekas att Litteraturvetenskap i Uppsala och vid Åbo akademi inte finns med på listan över
deltagare i nätverket. Det meddelas att detta beror på att det bara finns plats för en institution/
lärosäte i den elektroniska blanketten.
6d. Finansiering 2017-2018
Mötet konstaterar att söktrycket har gått upp och många stipendier har delats ut vilket är mycket
positivt. Det finns relativt lite pengar kvar (3160 Euro), och därmed inte så mycket medel till
expressmobilitet som vi har haft de senaste åren.
Vi påminner om vår princip om alltid att ge stipendium för 5 månader (med undantag för Norge
som har 6 månader på vårterminen).
Vad gör vi med studenter som reser hem i början av december (konkret fall)? Mötet tycker att om
det rör sig om ett kontraktbrott i förhållande till bekräftelsesblanketten, då ska studenten betala
tillbaka den delen av stipendiet som konktraktbrottet gäller. Mötesdeltagarna är eniga om att man
alltid måste bedöma det från fall till fall eftersom det kan finnas olika bakgrund till kontraktbrottet.
Det konstateras också att detta är ett ganska sällsynt och litet problem för nätverket.

7. Mobilitet
7a. Lærermobilitet 2016-2017

Inga kommentarer.
7b. Studentmobilitet efterår 2017
34 studenter.
7 c. Studentmobilitet forår 2018
33 studenter.
7d. studentermobilitet, udvikling 2000-2017
Vi har bättre balans än vi har haft tidigare. Tidigare var utbytena mest från Finland till Sverige, men
från 2014 har det skett en utjämning mot en lite bättre fördelning mellan de olika länderna och
denna trend ser ut att hålla i sig. Vi hoppas att tendensen kan upprätthållas. Det skulle vara bra
om vi kunde få studenter att resa till Finland och vi får jobba på det även i framtiden.

8. Nätverket
8a. Almen diskussion af netværket, den økonomiske situation, ansøgning til CIMO (hedder
nu: Utbildningsstyrelsen)
Vi har de senaste åren sökt om 120 000 och fått 81 600 Euro. Nu har vi fått ökat mobilitet och bör
därför ansöka om ett större belopp.
• Mötet beslutar att söka om 180 000 Euro.
8b. Kontaktpersoner. Opdatering af listen, kontaktpersonernes opgaver

Den listan över kontaktpersoner som delats ut som bilaga är en föråldrat version. Aktuel lista över
kontaktpersoner finns alltid på Nordliks hemsida. Listan över kontaktpersoner på hemsidan
uppdateras av Nordliks webbmaster Claus C. Madsen när han får information om ändringar.
• Mötet uppdrar till Jaana att kontakta kontaktpersoner som inte är “aktiva”, t. ex. från
Tartu, för att höra om de fortsatt önskar att vara med i nätverket.
8c. Ansøgningsrutiner
Jyväskylä använder sina egna blanketter och har en lite annan rutin än den som är beskriven på
hemsidan. Det är viktigt att ansökningar skickas till både Jaana Kolu och Anna-Riitta Vanhala och
det är mycket viktigt att komma ihåg prioritering om det är flera sökanden.
• Mötet uppdrar till koordinator att uppdatera den rutinbeskrivningen som nu finns på
hemsidan och skicka den nya beskrivningen till Claus så han kan lägga in den på
hemsidan.
• Resesatser: Mötet beslutar att behålla dem som de är.
• 1 mars/1 oktober ligger fast som deadlines.
8d. Information om webbsiden
Claus C. Madsen är webbmaster och uppdaterar hemsidan när han får information om ändringar.
Claus uppdaterar även mejllistan när han får information om detta. Information om ändringar ska
alltså skickas till Claus.
Kom också ihåg att ha en länk till www.nordliks.net på heminstitutionernas hemsidor.
• Mötet beslutar att göra en flik på Nordliks hemsida som ska heta Nordliks alumni . Här ska
vi ha ”solskinshistorier”, och Kim Sandvad West, som tidigare var kontaktperson och
koordinator i Vasa kan vara den första om han vill. Jaana kontaker Kim och frågar honom
om material.
8e. information om sociale medier
Hemsidan är till bruk för nätverket, oss själva. Sociala medier är till för att ge studenterna
möjligheter att inspirerera varandra.
Mødet efterlyser ikoner til sociale medier på hjemmesiden, men Claus forklarer at det ikke er
teknisk muligt.
•

Facebooksiden som Kim har skabt: Kim overdrager den til Lise (gjort 2017-11-22). Lise
påtager sig at forsøge at drive siden. Visuella rapporter/bidrog/blogginlägg från
studenterna kan delges via facebook. Facebooksiden ska fylla funktionen att studenterna
inspirerar varandra. Sidan ska vara en platform for at studenter ska dele sine erfaringer
med hinanden.

•

Instagram: Vi forsøger at finde ud af om vi stadig har et konto, kobler det til facebook, og
forsøger at få det i gang. Lise eller Kirsten frågar Kim.

•

Dokumentation af 25-års jubilæet: Vi lægger billede plus taler af jubilarerne på
hjemmesiden under en ny flik: Nordliks 25 år.

•

Förslag: Rapporterna skrivs digitalt, på en blogg och kan länkas via facebook. Beslutat?
o Mötet beslutar: Lise ska överväga vad som är möjligt på de sociala medierna,
också när det gäller rapportering. Utvärdering på nästa årsmöte.

8f. Overdragelse af koordinatorskabet till Finland fra 2016
Finland fick koordinatorskabet i 2016 och koordinator var Kim Sandvad West fra Vasa universitet.
När Språkämnena vid Vasa universitet i förbindelse med sammanläggningen med Jyväskylä
flyttades till Jyväskylä tog Jyväskylä över koordinatorskapet och Jaana Kolu är nu koordinator till
tre-årsperioden tar slut med utgången av läsåret 2018/2019. (Det är Jaana Kolu som ska skriva
slutrapporten i oktober 2019).

8g. Overdragelse af koordinatorskabet fra 2019
Det är Norges tur. Oslo och Agder har haft koordinatorskapet, så Bergen, Trondheim eller Tromsø
får ta över. Norge får internt avgöra vem som skal och kan ta uppdraget. Institutionsledare bör
också informeras. Derefter: Sverige, Danmark, Finland. 3 år hvert sted. Den som blir ny
koordinator ska skriva ansökningen för 2019-2020 (med inlämning 1 februari 2019).
•

Beslut: Det är Norges tur. Gudlaug kontakter de aktuelle institutionerna og orienterer dem.
Och vi avvakatar en lösning..

9. Intensivkurser 2018 + 2019?
Gitte fortæller om sine erfaringer med sit planlagte intensivkursus i økokritik: Hun gjorde som
Malan tidligere har gjort, men fik at vide at ansøgningen ikke var indenfor rammeværket og derfor
blev der ikke tildelt midler. Intensivkurser skal med de nuværende krav modsvares af et
emne/fag/kursus ved de forskellige universiteter hvorfra de studerende kommer. Kommende
intensivkurser skal altså leve op til disse krav.
Mötet ställer sig väldigt undrande till Utbildningsstyrelsens hantering av saken och kollar i
Nordplushandboken:
Nordplus Higher Education awards grants for intensive courses lasting between one week
(five working days) and one month. Courses may take place during term time or in the
summer by way of short courses, symposiums, master classes or workshops. Intensive
courses must include
students and academic staff from at least three different countries. The courses must yield
ECTS points and must be recognised as part of the students’ degree. The number of
ECTS points should be stated in the application.
Alltså inget explicit om det som Gitte har fått instruktioner om. Beskrivningen av intensivkurser är
inte ändrat, men det är tydligen praxis. Allt tyder på att det är tal om mycket dålig eller direkt
felaktig förvaltning. Vi bör försöka att söka om intensivkurs igen, men det hinns dock inte med i
denna omgången inför 2018. Gitte Mose meddelar att hennes kurs inte är aktuell för en ny
sökomgång. Förslag om nya intensivkurser för sommaren 2019 är välkomna till nästa årsmöte.

10. Ansøgninger 2017-18
Se punkt 8a.

11. (Finns ej i dagordningen)

12. Næste årsmøde
Claus C. Madsen och Helsingfors universitet inviterar nätverket till Helsingfors och Hanaholmen
29-30 november 2018. Kom ihåg badkläder på grund av saunafaciliteter!
Planen är att årsmötet 2019 ska vara i Oslo, på Lysebu, men inget är säkert än.

13. Eventuelt
Nina orienterar om ett projekt med en nordisk master med planerad start 2019. Københavns
universitet, Lunds universitet, Kristiansstads universitet, Háskóli Íslands samt Høgskolen i
Akershus medverkar. Det blir sommarkurser och man jobbar med något som kallas
ambassadørmodellen. Den nordiska mastern har didaktisk fokus och är särskilt riktad till
skollärare och utländska studenter i skandinavistik. Lis Madsen och Frans Gregersen är med i
styrgruppen
Kurserna kommer att vara öppna för alla studeranden, till exempel för Nordliksstipendiater.
•

Mötet beslutar att Lise skickar en hälsning till Kim, Olle Josefsson och Svein Lie med
bilder (klart 2017-11-22).

Lise Horneman Hansen, Uppsala 5/12 2017.

Udsendt dagsorden
Nordliks 27. årsmøde –
25. Jubilæumsmøde for Stiftelsen
den 16.-17. november 2017
Nordliks-årsmøde torsdag 16.00–18.30 (), fredag 09.00–12.30.
Københavns Universitet, bygning 27, lokale 27.0.47

Dagsorden
Emne
5. Åbning af mødet.
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Velkommen til nye
medlemmer.
2. Godkendelse af
mødeindkaldelse og
dagsorden

Kommentar
Koordinator Jaana

Indbydelse til mødet blev
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og her blev datoerne samtidig
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til netværket d. 7.(?)
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5. Regnskab
a) Regnskab 2015-16 (2015)
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Berg, Referent Lise
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Jyväskylä: Anne-Riitta og
Jaana rapporterer.
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studentermobilitet (skal
satserne hæves?)

Bilag 3a: Lærermobilitet
2016 –17
Bilag 3b: Studentermobilitet
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Bilag 3c: Studentermobilitet
forår 2018
Bilag 3d: Studentermobilitet,
udvikling 2000–2017

7. Netværket

Bilag 4: Kontaktpersoner

a) Almen diskussion af
netværket, den økonomiske
situation, ansøgning til
CIMO (hedder nu:
Utbidningsstyrelsen)
Kontaktpersoner: opdatering
af listen, kontaktpersonernes

Lund tilbage i netværket?
Nye ansøgningsfrister?
Claus K. Madsen + Kirsten
Berg
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14. Mødets afslutning

Aflyst … Gitte om erfaringer
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Bilag
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referent
4. Referat fra årsmødet I
Uppsala november 2016
5. Opfølgning af årsmødet i
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6. Regnskab
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a) Lærermobilitet 2016 -17
b) Studentermobilitet efterår
2017
c) Studentermobilitet forår
2018
d) Studentermobilitet,
udvikling 2000-2017
(Jyväskylä, Anne-Riitta
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Berg
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Aflyst … Gitte om erfaringer

