
STADGAR FÖR NÄTVERKET FLERSPRÅKIGHET I SVERIGE 

(FLIS) 

§ 1 Nätverkets syfte och verksamhet  

Nätverkets syfte är att utifrån ett flerspråkighetsperspektiv: 

– samordna expertis och erfarenheter inom området språk- och kunskapsutveckling från 

relevanta forsknings- och utbildningsmiljöer för att öka kunskapen om frågor kring lärandets 

språkliga dimensioner, 

– verka för spridningen av kunskaper om språk- och kunskapsutveckling i samhället i 

allmänhet och inom utbildningsområdet i synnerhet, 

– verka för utveckling av utifrån perspektivet relevanta forskningsbaserade 

utbildningssatsningar anpassade för olika målgrupper inom utbildningsväsendet, 

– föra dialog i frågor som berör språk- och kunskapsutveckling ur flerspråkighetsperspektiv 

gentemot myndigheter, institutioner och organisationer. 

 

§ 2 Styrelsen  

Nätverkets styrelse består av en representant för respektive organisation: Centrum för 

tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik vid 

Stockholms universitet, Flerspråkighet och svenska: Institutet för svenska språket vid 

Göteborgs universitet, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet, Språk- och 

litteraturcentrum vid Lunds universitet, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk vid 

Stockholms universitet, FoU Stockholms stad, Center för skolutveckling, Göteborgs stad samt 

Språkcentralen, grundskoleförvaltningen, Malmö stad. 

 

Styrelsen ansvarar för planering och genomförande av verksamheten i enlighet med 

nätverkets syften. 

 

Styrelsen utser ordförande i nätverket för två år i taget enligt ett rullande schema.  

 

Ordförandeskap medför ansvar för utskick och uppföljning i samband med styrelsemöten. 

Vid styrelsens sammanträden förs minnesanteckningar som distribueras till nätverkets 

deltagare. 

 

§ 3 Finansiering 

Nätverkets inre verksamhet och fortlevnad finansieras genom deltagarnas organisationer som 

bekostar deltagande i två till fyra nätverksträffar per år (motsvarande åtta arbetsdagar 

inklusive för- och efterarbete samt resor och uppehälle). Nätverket kan också söka externa 

medel för gemensamma aktiviteter och projekt. 

 

§ 4 Medlemskap 

Personer som deltar i nätverkets arbete utgörs av representanter för institutioner och 

verksamheter med forskning, utbildning och utvecklingsarbete inom områden som är 

relevanta för nätverkets övergripande intresseområde och syften. 

Deltagande i nätverket innebär att på ett aktivt sätt bidra med den egna organisationens 

kunskaper och erfarenheter för att stärka och utveckla nätverkets gemensamma kunskapsbas.  

Förutom deltagandet i nätverksträffar förpliktigar medlemskapet till att aktivt verka för att 

nätverkets syften och samlade kunskaper främjas och sprids också inom den egna 

organisationen.  



§ 5 Möten 
Styrelsemöten äger rum minst två och högst fyra gånger om året.  

§ 6 Kontakter 
Kontakter med nätverket tas företrädesvis via nätverkets ordförande. Ordföranden ansvarar 

för att förfrågningar riktade till nätverket behandlas och besvaras efter konsultation med 

styrelsens medlemmar. Verksamheten presenteras på nätverkets hemsida med länkar till 

nätverkets medlemsorganisationer. 

§ 7 Hemsida 

Hemsidans domän betalas av ordförandens heminstitution. Samtliga i styrelsen har 

administratörsrättigheter. Hemsidan uppdateras vid varje styrelsemöte. 


