Protokoll fra møte på Hotel Saga Radisson Blu, Reykjavík,
den 29.mars kl. 8.30–11.30

Tilstede:
Danmark:
Finland:
Island:
Norge:
Sverige:

Bettina Perregaard (Københavns Universitet)
Sirkku Latomaa (Tammerfors universitet)
Ulfar Bragason, formann (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum
fræðum)
Hege Fjeld (Diku),
Charlotta Johansson (SI)

1. Møtets åpning/godkjennelse av dagsorden
Dagsorden godkjent
2. Protokoll fra SNU-møte i Gdansk den 5. november 2018
Protokoll godkjent
3. Undervisning i Nordens språk ved universitet i Norden.
Nemnda var veldig tilfreds med seminaret Hva med språkfellesskapet?
som ble holdt i Veröld-Vigdís hus, 28. mars, i anledning av SNUs møte.
Nemdna bestemte å spre informasjon om seminaret på internet og
facebook, samt Anna Helga Hannesdóttirs og Gitte Moses redegjørelse for
undervisning av Nordens språk ved høyere læresteder i Norden.
4. Støtte til nordiske projekt
Nemnda diskuterte erfarenheter fra utlysningen 2018 og
bestemte en ny utlysningsomgang 2019. Nemnda bestemte å gjøre både
utlysingen og ansøkningsskjemat tidligere slik at søkerne for klarere
opplysinger om hva slags prokjekt kan få støtte. Charlotta Johansson skal
skrive utlysingen og ansøkningsskjemaet ferdig i samsvar med
diskusjonen både på møtet i Gdansk den 5. november 2018 og på dette
møte.
5. SNU:s pris till ”årets institution”. Riktlinjer.
Se ledd 6
6. Brev till NMR och Nordiska rådet. Svar
Bettina Perregaard har mottatt det følgende svar fra Nordisk Råds
Præsidium angående SNUs forslag om Nordisk Råds språkpris: „Nordisk
Råds Præsidieum har behandlet ærindet på sit møde den 22. januar 2019.
Præsidiet besluttede, ikke at foretage sig yderligere angående ønsket om
Nordisk Råds spogpris.“

7. Virksomhetsplan 2019-2020
Bestemt at formannen oppdaterer virksomhetsplanen for 2019 og sender
det ut til drøfting
8. Informasjonsspridning – hjemmeside, sosiale medier og andre
kanaler
Bestemt at formannen diskuterer med medarbeidere på Árni Magnússoninstituttet for islandske studier om å opprette en ny hjemmeside for SNU
som blir vedlikeholdt ved Instituttet slik som den gamle hjemmesiden.
9. Statusrapporter fra de nationale lektoratsadministrasjonene
Medlemmene redegjorde for situasjonen for undervisingen av dansk, finsk,
islandsk, norsk og svensk ved universiteter i utlandet, ansettelser av nye
lektorer og støtten til utenlandslektoratene.
10. Neste møte
Bestemt å møtes i Wien og Bratislava 6.–8. november 2019. Formannen
tar kontakt med universitetet i Wien når det gjelder besøk til institusjonen
i Wien torsdag den 7. november men Charlotta Johansson tar kontakt med
institusjonen ved univeritetet i Bratislava om et besøk fredag den 8.
november.
11. Eventuelt
Ingenting

