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Det nordiska universitetssamarbetet/Nordic University Association, NUS, är ett
samarbetsorgan för nordiska universitet och högskolor.
NUS etablerades den 19 maj 1995 som ett organiserat samarbete mellan de
nordiska rektorskonferenserna.
Medlemmar är Danske Universiteter (Danmark), Finlands univeritetsrektorers
råd/Suomen yliopistojen rehtorineuvosto, UNIFI (Finland), Samstarfsnefnd
háskólastigsins (Island), Universitets- og høgskolerådet, UHR (Norge) och
Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF (Sverige).

Syfte

Styrelse
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NUS ska
- sörja för ömsesidig orientering av utvecklingen inom högre utbildning
och forskning i de nordiska länderna
- främja samverkan mellan de nationella rektorskonferenserna i de
nordiska länderna
- främja samarbete mellan universiteten i de nordiska länderna (alla
lärosäten anslutna till respektive lands rektorskonferens anges i detta
sammanhang som universitet)
- arrangera nordiska universitetskonferenser för fr.a. rektorer, normalt
vartannat år
- fungera som gemensam kontaktorganisation för de nordiska
universiteten och företräda universitetsperspektivet mot Nordiska
ministerrådet och andra nordiska institutioner, såsom NordForsk, i
frågor som har universitetspolitisk karaktär
- koordinera de nordiska rektorskonferensernas arbete i internationella
sammanhang när sådant anses ändamålsenligt
- följa den verksamhet som genomförs i det nordiska universitetsadministratörssamarbetet (NUAS).
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NUS’ styrelse består av två ledamöter från respektive nationell rektorskonferens, normalt ordförande och generalsekreterare.
Styrelsen fattar beslut om NUS’ organisation och verksamhet samt utser
ledamot i NordForsks styrelse.
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, varvid
ordföranden eller – vid förfall för ordföranden – generalsekreteraren i
ordförandelandet är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har den som är ordförande vid sammanträdet utslagsröst.
Rektor vid Fróðskaparsetur Føroya (The University of the Faroe Islands),
Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet/University of Greenland) och Högskolan
på Åland (Åland University of Applied Sciences) har rätt att delta som
observatörer i styrelsemötena. NUAS har rätt att delta som observatör. Andra
observatörer inbjuds av styrelsen.
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Kallelse till styrelsemöte ska ske en månad före mötet. Möteshandlingar ska
sändas ut senast en vecka före mötet. Styrelsemöte hålls minst två gånger år.
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Ordförandeskap Ordförandeskapet i NUS är tvåårigt och påbörjas den 1 januari varje jämnt
kalenderår.
Ordförandeorganisation tillhandahåller sekretariat och ansvarar för möten.
Ordförandeskapet har följande ordning: Norge, Danmark, Sverige, Finland,
Island.
Verksamhetsberättelse och
ekonomisk
redovisning

Kansli
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Styrelsen avlägger verksamhetsberättelse vid ordförandeskapets slut.
Inom NUS finns inga ekonomiska mellanhavanden. Varje ordförandeskap eller
mötesvärd står för eventuella kostnader för respektive möte. Rektorskonferenserna genomförs med deltagaravgifter som täcker alla kostnader. Avgående
ordförandeskap redovisar vilka kostnader som funnits under ordförandeskapet.
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Ordförandelandet tillhandahåller kansli. Kansliet bereder ärenden för styrelsen
och ansvarar för genomförandet av möten och konferenser.
Vid kansliet finns en generalsekreterare som verkställande tjänsteman, vilket
är samma person som sitter i styrelsen. Generalsekreteraren sköter den
löpande förvaltningen av NUS. Generalsekreteraren ska hålla styrelsen
informerad om verksamheten.

Upplösning av
NUS samt
utträde
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Beslut om upplösning av NUS kan fattas endast genom likalydande beslut vid
två på varandra följande sammanträden med styrelsen.
Meddelande om utträde ur NUS ska göras skriftligen till ordförandelandets
kansli.
Beslut om ändring av stadgar fattas genom överenskommelse mellan
medlemmarna.

De nya stadgarna gäller från och med den 11 april 2018. Stadgarna finns på svenska och engelska.
Stadgeoriginalet förvaltas av Sveriges universitet- och högskoleförbund, SUHF.
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