
 

 

 

 
 

Samarbetsnämnden för 

Nordenundervisning i utlandet (SNU) 

Protokoll från möte på Hotel Hanza, Gdansk, den 5 
november 2018 

Närvarande: 
 
Finland: Sirkku Latomaa (Tammerfors universitet) 
Island: Ulfar Bragason (Stofnun Árna Magnússonar) 
Norge: Hege Fjeld (Diku), Ingvild Nistov, (Universitetet i Bergen) 
Sverige: Charlotta Johansson (SI) 
 

 

1. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

 

2. Protokoll från SNU-mötet i Stockholm den 18 mars 2018 

Protokollet godkändes. 

 

 

3. Stöd till nordiska projekt 
Efter att ha utlyst detta stöd för andra året med nationell finansiering 
från medlemsorganisationerna i SNU, fick vi in 18 ansökningar, med 
den totala ansökningssumman 1 236 560 DKK. Summan att disponera 
var 300 000 DKK. 
 
Följande 7 projekt tilldelades stöd: 
 
Università Ca’ Foscari, Venedig: ”Att skriva och undervisa i nordisk 
litteraturhistoria. 46 000 DKK 
 
Humboldt Universität zu Berlin: ”The Human Place in Nature”.  
40 000 DKK 
 
Adam Mickiewicz-universitetet, Poznan: ”Polen-Skandinavia: 
vitenskapelige møter på tvers av generasjoner”. 64 000 DKK 
 
Universität Zürich: ”Crowning Scandinavia”. 50 000 DKK 
 



 

 

Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg: ”Grænsen mellem værk og 
virkelighed”. 30 000 DKK 
 
Eötvös Loránd-universitetet, Budapest: ”Nordisk og arktisk 
drama”. 40 000 DKK 
 
University of Edinburgh: ”Nordic Branding”. 30 000 DKK 
 
Fortsatt administration av årets projektstöd hanteras av Island. 
 
På mötet diskuterades vilka kriterier som är viktiga samt om något bör 
ändras/läggas till i utlysningstexten. Det väsentliga finns redan med i 
texten men följande kan poängteras extra: 
 

 Det är en klar fördel om projektet är ett samarbete mellan olika 
institutioner, universitet och/eller andra parter. 

 Projektet ska vara ett komplement till universitetets reguljära 
undervisnings- och forskningsverksamhet. 

 Projektet ska alltid rikta sig till studenter och lärare men gärna 
även en bredare publik. Spridning och synlighet är viktiga 
faktorer.  

 Syfte och tänkt målgrupp (även ungefärligt antal) måste 
framgå tydligt i ansökan. 
 

Följande bör läggas till i utlysningen: 
 

 SNU ger inte bidrag till overhead-kostnader eller 
administration, men vi är medvetna om att flera universitet tar 
ut extra avgifter för administrativa kostnader i samband med 
ekonomiska transaktioner. Om så är fallet kan ansökaren ta 
upp denna summa som en post i ansökan. 

 Ska vi ändra följande?: ”Observera att extra finansiering inte 
kan sökas separat från de nationella organisationerna i SNU.”  
Invändning: I flera fall har vi mera medel på den nationella 
nivån medan SNU:s budget är ytterst otillräcklig.  

 Det är en fördel om sökande institution bidrar med egna 
medel. 

 Ansökan ska skickas som en pdf-fil och inte i separata bilagor. 
 

De ansökningar som kommit in från institutioner inom Norden har 
inte bedömts ha rätt syfte och mål. SNU ger stöd till projekt som vill 
”främja intresset för Nordens språk, kultur och samhällsförhållanden” 
och ”öka intresset för Norden som region”. Vi bör förtydliga 
utlysningen – att universitet inom Norden måste ha samarbete med 
universitet utanför Norden.  

 

4. SNU:s pris till ”årets institution”. Fortsatt strategi?  

Ännu inget svar på det brev Bettina skickade till Nordiska rådets 

ordförande, Michael Tetzschner, den 1 juni, angående att instifta ett pris 

till årets nordiska institution. Kan Bettina höra sig för i frågan? 

 



 

 

Nordenundervisningen i utlandet behöver göras mera synligt. Ett förslag 

är att försöka sprida information om något av de projekt SNU gett stöd 

till, genom att skriva om (journalist?) och fotografera/filma från 

evenemanget. 

 

NOSK kommer att nedläggas vid årsskiftet, ännu oklart vad som kommer 

att hända sedan inom det nordiska språksamarbetet. Úlfar har varit på 

möte för Nordkurs vilket är en verksamhet som fortsatt kommer att få 

medel, kanske till och med utökas. 

 

 

5. Verksamhetsplan 2020 

Verksamhetsplanen uppdaterades, se separat dokument. 
 
 

6. Statusrapporter från de nationella lektoratsadministrationerna 

 

 

7. Övriga frågor 

Hemsidan kan förhoppningsvis ligga kvar i isländsk regi. 
 
 

8. Nästa möte 

Vårmötet kommer att äga rum i Reykjavik. Förslag på datum: 28 mars. 

I samband med mötet arrangeras ett seminarium om undervisningen i 

nordistik. Úlfar diskuterar innehåll och upplägg med kollegorna på Island 

och återkommer till SNU.  
 

 

Vid datorn: Charlotta Johansson 

 

 

 


