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Protokoll fra møte i Samarbeidsnemnda for Nordenundervisning i utlandet (SNU) 

Tid: Torsdag 10. mars 2022 kl. 10 – 14:30 (skandinavisk tid), Zoom 

Til stede:  

Branislav Bédi, Island 

Andreas Wichmann Malmmose, Danmark 

Bettina Perregaard, Danmark 

Charlotta Johansson, Sverige 

Leena Kärnä, Finland 

Sirkku Latomaa, Finland 

Svein Slettan, Norge 

Hege Fjeld, Norge (referent) 

Forfall: Rikke B. Andersen, Danmark 

 

1. Åpning av møtet 

Møtet startet kl. 10:00 (skandinavisk tid). 

 

2. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møtet 09.11.2021 

Protokollen ble godkjent. 

 

4. Statusrapporter fra alle land 
Samarbeidet med Ukraina og Russland ble spesielt diskutert på grunn av krigshandlingene som 
nylig har startet. Koronarestriksjoner forårsaker fremdeles utfordringer for lektorer i enkelte 
land. Det ble videre gjensidig informert om ledige lektoratsstillinger og planlegging av 
arrangement og konferanser, inkludert sommerkurs for utenlandske språkstudenter.  
 

5. Samarbeid med søsterorganisasjoner utenfor Norden 
Den 26. januar ble det holdt et mellom søsterorganisasjoner i Norden, Nederland, Estland og 
Latvia for gjensidig informasjonsutveksling. Nytt møte er planlagt i april og Finland vil sende ut 
invitasjon til det.  

 
6. Utlysning av midler til nordiske prosjekter 

Island orienterte om status for prosjekter som fikk støtte gjennom utlysningen høsten 2021. Alle 
tildelte prosjekter har fått tilsendt kontrakt og noen har også returnert denne. Island vil sende ut 
faktura til medlemmene i nemnda i tråd med fordelingsnøkkelen etter først å få avklart hvor 
mye midler som er returnert fra tidligere prosjekter. Det er laget et rapporteringsskjema i 
«Espresso» og dette vil om kort tid være tilgjengelig for prosjektene slik at de kan rapportere 
der.  
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7. Samarbeidsnemndas vedtekter: forslag til avvikling av virksomhetsplan og oppdaterte 

vedtekter 
Norsk forslag om å avvikle virksomhetsplanen fikk tilslutning fra alle medlemmene. SNUs 
virksomhetsplan utgår dermed fra og med 2022. Planer for kommende år skal i stedet besluttes 
og protokollføres på nemndas høstmøte. SNUs vedtekter ble oppdatert i hht. forslag og 
diskusjon i møtet. 

 
8. Kommunikasjon  

Det ble besluttet at e-post brukes som hovedregel for intern kommunikasjon, men at Teams er 
anvendelig i forbindelse med spesielle aktiviteter, f.eks. i planlegging av søkerwebinar og som 
sted for lagring av eldre søknader og rapporter, samt protokoller. Det ble enighet om å beholde 
facebook-siden vår og bruke den i forbindelse med utlysninger og søkerwebinar. Nettsiden kan 
med fordel oppdateres i forhold til hvilke prosjekter som har fått tildeling, samt å bruke 
sluttrapporten til å lage/legge ut prosjekteksempler.   
 

9. Neste møte og høstmøte 

Neste møte vil holdes i Bergen, 1. juni. Høstmøtet planlegges i Caen, Frankrike.  
 

10. Eventuelt 

Ingen saker ble meldt til Eventuelt.  
 


