Minnesanteckningar från möte med Nordiska samarbetskommittén
i Stavanger den 16 september 2006

Nordplus – lägesredovisning
Inger Munk meddelade att det finns ganska gott om pengar kvar för utbyten.
Information om medel för mobilitet bifogas protokollet.
Hemsidan
Hemsidan som administreras i Volda har uppdaterats men en del äldre uppgifter ligger kvar.
Alla medlemmar uppmanas att kontrollera sina egna uppgifter och skicka ändringar till Ketil
Jarl Halse ketiljarl.halse@hivolda.no. Endast ett par namn bör ligga på hemsidan som
kontaktpersoner. I övrigt är det bättre att länka till utbildningens egen hemsida, för utförlig
och uppdaterad information. Hemsidan finns på adress
http://www2.hivolda.no/amf/sjunor/nordiska_journalistutbildningars.htm

Översyn av medlemsavgiften
Medlemsavgifterna behandlades senast på mötet i Kristiansand 2003 och har sedan dess legat
oförändrade. Avgiften är avhängig av studentantal:
-Upp till 50 studenter: Dkr 1 400 (Stavanger, Nuuk, Reykjavik, Kautokeino)
- Mellan 50 och 300 studenter: Dkr 3 500 (Helsingfors, Jyväskylä, Göteborg, Sundsvall,
Södertörn, Roskilde, Odense Oslo, Bodø, Gimlekollen)
Mellan 50 och 300 studenter: Dkr 5 000 (Tammerfors, Stockholm)
Över 500 studenter: Dkr 7 500 (Århus)
Två årsavgifter betalas till nästa arrangör av lärarkonferensen.
Efter redovisning av Stavangerkonferensen ska vid nästa möte tas beslut om huruvida
avgifterna behöver höjas.

Nya medlemmar
Ansökan från journalistutbildningen vid Handelshøyskolen BI i Oslo accepterades och BI
upptogs som medlem i nätverket. En förfrågan om nätverket har gjorts från Högskolan i
Örebro, men ingen ansökan har inkommit.
Ny ordförande 2007
En ny ordförande ska tillträda 2007. Sofia Geisler, Inger Munk och Ullastina Ewenfeldt
utsågs till valkommitté med uppgift att finna en kandidat från Danmark.
Nästa möte
Nästa möte med utvärdering av Stavangerkonferensen ska hållas i Danmark, som är värdland
för nästa konferens. Vid Stavangermötet bestämdes att mötet ska hållas i Köpenhamn den 3
november. Efter mötet erbjöd sig Roskilde universitetscenter att stå som värd för mötet på
bekvämt avstånd från huvudstaden.

Meddelanden
Stockholmsrepresentanterna redogjorde kort för de förändringar av utbildningen som planeras
vid Stockholms universitet.
Övriga frågor
Med anledning av redogörelsen från Stockholm beslutade mötet att Nordiska
samarbetskommittén ska uttrycka sin oro för den planerade utvecklingen i ett brev till
Stockholms universitets rektor och ledningen för JMK. Henrika ZilliacusTikkanen, Kim
Minke och ordförande fick i uppdrag att läsa de artiklar som publicerats om situationen vid
Stockholmsubildningen och utforma en skrivelse från kommittén.

Nordplus bevillingen for Nordisk Samarbejdskomité for journalistuddannelser
Samarbejds komitéens medlemsskoler har mulighed for at få støtte til lærer og
studentermobilitet fra Nordplus. Nordplus bevillingen er ansøgt og administreres af
DJH (Inger Munk, imu@djh.dk).
For studenter mobilitet gælder følgende:
Gives til studieudveksling til partnerskoler i et andet nordisk land end hjemlandet.
Studieudveksling er her både studier og praktik.
Mindsteperiode er 1 uge og maksimum er 1 år.
Det almindelige stipendie er på 180 euro/måned samt rejsestøtte afhængig af
destination
Et ekspresstipendie af en uges varighed er på 300 euro (inklusiv rejse).
Vedlagte ansøgningsskema udfyldes og sendes til Inger.
Udbetaingen sker direkte til den studerende.
For lærer mobilitet gælder følgende:
Der gives støtte til ophold hos partnerskole til både undervisning og kursusudvikling.
Støtten er på 355 euro for en uge plus rejsestøtte afhængig af destination.
Udbetalingen sker til institutionen, der sender en lærer.
Vedlagte ansøgningsskema udfyldes og sendes til Inger.
2005 Nordplus bevilling periode: 1. maj 2005 – 1. december 2006
Mobilitetsstøtte: Pengene er brugt
Kursus udvikling: kurset Norge og det ny Europa. Er afholdt (Oslo koordinator)
Fotojournalist netværk og fotofestival (Oslo og DJH). Er afholdt
Hovdabrekka projektet: Undersøgelsen over nordiske journaliststuderende
de 3.100 euro der er sat af til dette er ikke brugt
Netværksmidler til netværksmøder og web og øvrige fællesudgifter:
Penge tilbage til støtte til netværksmødet i Stavanger og øvrige netværksudgifter
2006 Nordplus bevilling periode: 1. maj 2006 – 1. december 2007
Mobilitetsstøtte: 157.630 dkr. tilbage.
Lærerseminar: budgetteret med 15.000 euro
Hovdabrekka projektet: budgetteret med 1.000 euro
Netværksmidler til netværksmøder og web og øvrige fællesudgifter: 2.000 euro
Opsummerende
Økonomien ser ikke værst ud. Jeg vil gerne have en email fra hver partnerinstitution
med bankoplysninger (navn, adresse, kontonummer incl. swift og IBAN) så
overskydende netværksmidler kan blive overført, når vi ved hvor meget
lærerseminaret har kostet. Under alle omstændigheder ser det ud til at
samarbejdskomitéens medlemmer (1 fra hver medlemsinstitution) kan få dækket
rejseudgifter til Stavanger, så giv i samme email oplysninger om, hvad rejsen har
kostet.

Opfordring til at bruge mobilitetsmidlerne både til at få studerende til at bevæge sig (vi
ved godt Norden ikke trækker mest, men!!) dels lærermobilitet. Brug denne anledning
til støtte til at besøge gode kolleger, du måtte have mødt på lærerseminaret.

