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Årsmelding 2015 for MultiLing Senter for flerspråklighet (SFF)
MultiLing Senter for flerspråklighet ved senterleder oversender med dette sin årsmelding for 2015 for
vedtak i instituttstyret.
Som vertsinstitusjon for MultiLing senter for flerspråklighet, finansiert over Norges forskningsråd (NFR)
ordning for Sentre for fremragende forskning (SFF), plikter Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)
årlig å sende inn en årsmelding for senterets virksomhet foregående år. Vi har ennå ikke mottatt kravet om
rapportering for 2015 fra NFR, men antar at det som tidligere vil være krav om at årsmeldingen skal vedtas
av senterets styre før innsending til NFR 1. april 2016. Instituttstyret ved ILN fungerer også som MultiLings
øverste styre, og har dermed fullmakt til å vedta senterets årsmelding.
Årsmeldingen er i hovedsak en beretning om den faglige virksomheten ved senteret. Nærmere spesifiserte
opplysninger om faglige, økonomiske og administrative forhold vil det bli det redegjort for i separat
fremdriftsrapport til NFR innen den årlige fristen 1. mars 2016.
Forskningsrådet har ikke utarbeidet noen mal for innholdet i en årsmelding, men oppfordrer sentrene til å
ta utgangspunkt i eksempler på tidligere årsmeldinger på NFRs nettsider.
MultiLings årsmeldinger for 2013 og 2014 er tilgjengelige på senterets nettsider.

Hjemmelsgrunnlag
§ 12.2 Sentre for fremragende forskning, krav og retningslinjer, Norges Forskningsråd, 28. februar 2011 (se
vedlegg):
«Vertsinstitusjonen plikter videre innen 1. april hvert år å sende Norges forskningsråd en årsmelding for det
foregående år med rapport om den faglige virksomheten, resultatregnskap, noter og revisjonsberetning fra
vertsinstitusjonens revisor. Kravet om revisorberetning gjelder ikke for sentre tilknyttet vertsinstitusjoner
som revideres av Riksrevisjonen.»
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Instituttstyret vedtar årsmelding for MultiLing Senter for flerspråklighet, 2015.

Vedlegg:



Sisteukast til MultiLing Annual Report 2013 – Center for MultiLingualism in Society across the
Lifespan, 31. januar, 2016
Sentre for fremragende forskning, krav og retningslinjer, Norges Forskningsråd, 28. februar 2011

