
Minnesanteckningar NTN-möte 17 januari 2023

Plats: Zoom
Deltagare: Tommy Lyxell (mötesordförande och sekreterare), Leena Savolainen, Annika Aalto,
Heddis Eriksdottir, Sonja Myhre Holten, Janne Boye Niemelä och Meifrid Hansen.

1. Tommy hälsar alla välkomna och berättar att huvudfrågan för mötet är planering av
ungdomsparlamentet 2024, men att även annan planering för 2023 behöver
diskuteras.
Island har överraskande utsetts till ordförandeland för NMR, det är inte Sverige som
det var sagt tidigare. NMR har ändrat detta utan vår vetskap, troligen på grund av att
Sverige är ordförandeland inom EU under första halvåret 2023. Men både NSN och
NTN följer den ansvarsfördelning är bestämd, nämligen att Sverige är ordförandeland
under 2023.

2. Ungdomsparlamentet 2024. Eftersom det är kort tid kvar till sista ansökningsdag för
Nordplus (1 februari 2023) och NTN ännu inte har hunnit diskutera frågan med DNUR
föreslår Tommy vi skjuter på ansökan till nästa år och siktar in oss på hösten 2024.
Mötet bestämde enligt detta förslag. Förberedelser för ansökan den 1 februari 2024
ska göras under 2023.
Heddis ska prata med DNUR om att ha en punkt om ungdomsparlamentet på deras
möte som hålls i Finland i mars. Heddis och Janne kommer att vara på samma möte i
egenskap av DNR-representanter och kan diskutera frågan på plats. Alternativt kan
NTN delta via videolänk. Tommy kallar till ett förberedande Zoom-möte innan ett
möte med DNUR blir av.

3. Nordterm 2023. Tommy har bokat hotell åt alla NTN-representanter den 12–15 juni.
Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till en månad innan konferensen, därefter
måste NTN betala en del av kostnaden. Meifrid arbetar ideellt och kan kanske inte
vara med på hela Nordterm-konferensen. Hon funderar på saken och återkommer
med besked. Detsamma kan gälla Lisa.
Sista dag för inlämning av abstracts är den 15 februari. Finns det lämpliga föreläsare i
de nordiska länderna som kan föreläsa om teckenspråk? Konferensen vänder sig inte
bara till språkforskare, utan även praktiker är välkomna att föreläsa. Sverige har tipsat
teckenspråkstolkar som kan berätta om de språkliga utmaningar som uppstår när de
tolkar termer som inte har motsvarighet på teckenspråk. Mer information finns på
https://www.isof.se/pa-gang/evenemang/nordterm-2023

4. TegnTube. Tommy har tagit kontakt med Mette angående överföring av licenser och
e-postadressen tegntube@gmail.com som har används i projektet och som NTN
behöver. Uppgifterna behövs för att betala för licenserna som används i det fortsatta
arbetet. Men det visar sig vara krångligt att överföra Gmail-kontot, då många
säkerhetsspärrar måste verifieras.
Leena har haft kontakt med Mette om de ändringar och korrigeringar på
TegnTube.com som NTN bett om. Inte alla åtgärder har genomförts. Leena har därför
föreslagit att en annan person slutför uppdraget. Endast Tommy som har återkopplat
Leenas förslag (se mejl den 20 dec 2022).

5. Seminarium om statistik hösten 2023. NTN bestämde datum och plats för seminariet
till torsdagen den 12 oktober i Stockholm. Janne föreslog på ett par tänkbara

https://www.isof.se/pa-gang/evenemang/nordterm-2023


föreläsare: Nordens välfärdscenter och Deaf Australia som gjort liknande
kartläggningar. Arbetet med att planera seminariet fortsätter under våren.

6. Google Drive och bloggen. Tommy vill under året flytta över alla dokument i Google
Drive till ett nytt konto som kan flyttas mellan ordförandeländer på ett smidigt sätt.
Idag används Tommys privata Google-konto till detta. Även bloggen Nordiska
teckenspråk behöver en översyn.


