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

Tid: Onsdag 1. juni 2022, kl. 10-14:30 (skandinavisk tid), Zoom 

Til stede: 

Branislav Bédi, Island 

Þóra Björk Hjartardóttir, Island 

Bettina Perregaard, Danmark 

Andreas Wichmann Malmmose, Danmark 

Charlotta Johansson, Sverige 

Leena Kärnä, Finland 

Sirkku Latomaa, Finland 

Svein Slettan, Norge 

Hege Fjeld (referent) 

 

Saker:  

1. Åpning av møtet 

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

 

2. Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møtet 10.03.2022  

Danmark ønsker en mindre korrigering. Protokollen er dermed godkjent. 

 

4. Statusrapport fra alle land: 

Alle medlemmer orienterte om status for lektoratsordningen i sine respektive land. Særlige 

omtale var det rundt ansettelsesprosessene for nye lektorer fra høsten av, situasjonen for 

russiske studenter ved sommerskoler i de nordiske land og situasjonen for utenlandslektorer 

i Kina.   

 

5. Samarbeid med søsterorganisasjoner 

Leena oppsummerte fra møtet blant søsterkontor den 26. april, hvor Nederland presenterte 

en undersøkelse om nederlandske studier i ulike land. Neste møte er planlagt i september, 

og forslag til tema er administrasjon av sommerkurs for utenlandske språkstudenter. 

 

6. Nordiske Prosjekter 

Nemnda vurderte en henvendelse fra Helsingfors Univ. om bruk av restmidler, gikk gjennom 

økonomi og regnskap og diskuterte hvordan informere om GDPR i forbindelse med 

innsending av søknader. Utlysningsteksten for Nordiske Prosjekter ble oppdatert og det tas  
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sikte på ny utlysning før sommerferien. I tillegg ble det besluttet å arrangere et 

søkerwebinar tirsdag 20. september kl. 16-17 Skandinavisk tid og via Zoom. Det holdes i 

samme oppsett som i fjor og på engelsk.  

 

7. Teams og SNUs hjemmeside 

Mye informasjon på hjemmesiden må oppdateres og en del gamle lenker må fjernes. Det blir 

besluttet å lage to varianter av protokollene; en kort protokoll for eksternt bruk (som legges 

ut på hjemmesiden), og en mer fyldig/detaljert versjon som kun legges ut i Teams.  

Planleggingen rundt søkerwebinar gjøres via Teams-kanal.  

 

8. Neste møte: Caen november 2022 

Norge har vært i kontakt med Institutt for skandinavistikk, Universitetet i Caen ang vårt 

høstmøte. De ønsker oss velkommen og har foreslått at vi legger vårt besøk samtidig med 

Les Boreales-festivalen. Det blir enighet om å avholde neste møte 9.-10. november 2022. 

 

9. Eventuelt 

Ingen andre saker.  

 

 

 


