
Beslutningsreferat fra møde i Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i 
Udlandet (SNU) den 24. november kl. 9.00-13.00  

 

Sted: Mødet blev afholdt over Zoom 

Deltagere: Hege Fjeld (NO), Charlotta Johansson (SE), Branislav Bédi (IS),  Þóra Björk 
Hjartardóttir (IS), Leena Kärnä (FI), Sirkku Latomaa (FI), Anne Marie Logue (DK) og 
Bettina Perregaard (DK). 

Referent: Bettina Perregaard 

 

1. Velkomst 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
3. Godkendelse af referat fra online-møde den 13. maj 2020 

Godkendt 
4. Nordiske puljemidler 2021 

Der forelå 9 ansøgninger til de nordiske puljemidler fra 8 forskellige institutioner 
(Helsingfors Universitet (2), Humboldt-Universität zu Berlin, Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, Stockholms Universitet, Tartu University, Teknische 
Universität Darmstadt, Vilnius University, University College London). Der var 
hverken så mange eller så gode ansøgninger som tidligere år, men det skyldes nok 
stor usikkerhed i forhold til at planlægge større arrangementer, invitere 
foredragsholdere, der skal rejse langt osv. 
 
Det blev besluttet at bevillige midler til:  
Helsingfors (Sagalitteratur i genusperspektiv) DKK 47.250 
Berlin (Becoming the North)    DKK 62.515 
Tartu (Nordisk filmfestival)    DKK 95.000 
London (Thinking on: Scandinavian Studies) DKK 20.000 
Erlangen-Nürnberg (Språken i Norden)  DKK 24.000 
Vilnius  (The post-anthropocene turn)   DKK 14.000 
I alt:       DKK 262.765 
 
Det blev endvidere besluttet, at Lotta kontakter Tartu med henblik på at præcisere 
oplysninger i ansøgningen og korrigere budgettet. Brani kontakter Helsingfors for at 
få information om evt. omlægning af arrangement til digitalt format, ifald det ikke kan 
gennemføres som beskrevet. 
 
Da der var flere svage og rodede ansøgninger, blev det besluttet at strukturere 
ansøgningsskemaet på en ny og bedre måde til næste år. Udkast til nyt skema 
diskuteres på næste møde. Der skal tilføjes spørgsmål til skemaet. Vi vil fx gerne 
vide, hvad ansøgere gør for at sprede information om det foreslåede projekt, både før 
og efter arrangementer er afholdt. Der skal også være tydelige forbindelser mellem 
projektbeskrivelsen og de inviterede forelæsere: hvorfor er det netop disse personer, 



der skal forelæse? Vi skal i det hele taget sikre os, at skemaets udformning giver de 
bedste muligheder for, at vi kan få tydelige svar på vores spørgsmål. Det er kun 
budgettet, der skal være i Excel. Projektbeskrivelsen skal vi have for sig. Vi overvejer 
også at lave et informationsmøde over Zoom, hvor tidligere modtagere af midler kan 
medvirke. 
 
Vi drøftede desuden en præcisering af retningslinjerne for tildeling af midler. Hege 
foreslår, at vi skelner mere præcist imellem krav og kriterier. 
 
Hege havde forberedt (og har den 25/11 2020 fremsendt) en skabelon, som vi 
fremover kan tage udgangspunkt i, når vi skal begrunde afslag eller reduktion i 
tildeling af midler.  
 
Landebidrag til de nordiske puljemidler følger fortsat NMR’s fordelingsnøgle. Den er 
endnu ikke offentliggjort for 2021. 
 
Procedure for overførsel af midler til Island blev drøftet. Brani undersøger, hvordan 
fakturaer kan udstedes til de forskellige styrelser. 
 

5. Orientering vedrørende dansk forslag til ændringer af SNU’s vedtægter 
Jurister i Styrelsen i DK ser gerne, at SNU ændrer vedtægter, så der bliver et bedre 
grundlag for uddelingen af midler gennem SNU. DK laver derfor et udkast til 
ændringer af vedtægter, som kan fremlægges på næste møde 

6. Statusrapporter fra de nationale lektoratsadministrationer 
Alle oplever fortsat problemer og begrænsninger pga. Covid-19. De fleste 
sendelektorer har undervist online gennem længere tid - enten fra hjemlandet eller i 
værtslandet. Det giver ekstraudgifter for lektoratsordningerne, når der skal 
kompenseres for udgifter til hjemrejse, karantæneophold mm. Til gengæld har 
sendelektorerne udvist stor kreativitet og idérigdom ift. at omlægge undervisningen til 
et digitalt format, og mange har haft stor succes med forskellige former for online-
aktiviteter og –møder. Der er fortsat et tilfredsstillende antal ansøgere til ledige poster, 
men i Rusland har det vist sig vanskeligt at besætte ledige lektorater. I år har de fleste 
sommerkurser været aflyst. Anne Marie orienterede om, at sommerkurserne i DK 
forventes nedlagt fra næste år pga. nedskæringer. 

7. Næste møde 
Det blev besluttet at rykke næste møde i SNU i Helsinki fra begyndelsen af marts til 
den 3.-4. maj 2021 

8. Evt. 
Ingen punkter til eventuelt 

 


