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Avtale om Nettverksuniversitetet (NVU)
1. Stiftere
Revidert avtale om Nettverksuniversitetet inngås mellom følgende institusjoner:
¾
¾
¾
¾
¾

Universitetet i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag

2. Formål
Nettverksuniversitetet skal være et faglig samarbeidsorgan hvor medlemsinstitusjonene
etablerer møteplasser og nettverk for gjensidig utveksling av fagkompetanse innen fleksibel og
nettbasert utdanning på internasjonalt nivå, i form av en årlig faglig konferanse. Målet er at
denne konferansen skal være et attraktivt og aktuelt sted å presentere det nyeste innen
forskning og utvikling av fleksibel og nettstøttet utdanning, og et møtested for fagfolk på
området både nasjonalt og internasjonalt.

3. Organisering
3.1. Styre
NVU har et eget styre på 5 personer med personlige varamedlemmer, en representant fra hver
institusjon. Dersom antallet medlemsinstitusjoner øker, revurderes størrelsen på styret.

3.2. Mandat for styret
a) Styret har ansvar for den daglige driften av NVU og ser til at konferansen blir arrangert i
tråd med formålet i punkt 2.
b) Institusjonene oppnevner styremedlemmene, og vurderer selv når medlemmene skal
skiftes ut.
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c) For ett år av gangen velges en leder, en nestleder, og tre styremedlemmer.
Styremedlemmet som representerer vertskapsinstitusjonen for konferansen, er
kontaktperson for konferansen inn i styret.
I 2009 holdes konferansen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, deretter følger Høgskolen
Stord/Haugesund, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Universitetet i Agder og Høgskolen i
Bergen.
d) Styret har ett fysisk møte i året, knyttet til den årlige konferansen.
e) Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede,
inklusive leder og/eller nestleder. Sakspapirer til styremøtene skal være sendt ut senest en
uke før styremøter, og være distribuert til NVUs styremedlemmer og
medlemsinstitusjonene.

4. Ikrafttredelse, endring og opphør av avtalen, utmelding
a) Avtalen trer i kraft 1. mai 2009, når den er signert av avtalepartene og avløser nåværende
løpende avtale mellom partene. Avtalen gjelder inntil det tidspunkt da halvparten eller
flere av medlemsinstitusjonene beslutter at samarbeidet skal opphøre, eller dersom det er
færre enn fire institusjoner igjen som medlemmer.
b) Institusjonene kan ta opp forslag om endring av avtalen. Endringer trer ikke i kraft før de
er godkjent av alle stifterne på det årlige styremøtet.
c) Hver av partene kan melde seg ut av NVU med ett års varsel. Utmeldingen får virkning
fra utløpet av påfølgende år, eller fra et tidligere tidspunkt om NVUs styre bestemmer det.
Institusjonene forplikter seg til å medvirke til fullføring av igangværende tiltak.
d) Ved en evt. nedleggelse av NVU fastsetter styret i samråd med sine institusjoner
sluttoppgjør mellom partene. Med sluttoppgjør menes økonomi, merkenavn, domenenavn
og så videre.
e) Ordningen med konferanse som hovedaktivitet blir evaluert etter fem år.
f) Medlemsavgiften er kr 8000 per år.

Universitetet i Agder

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen i Sør-Trøndelag
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