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Til medlemmerne af
Foreningen NORDENs
Informationsudvalg

Beslutningsreferat
Møde i udvalget tirsdag  12 august 2008 kl. 1330-1615 
Foreningen NORDENs Landskontor

Til stede: Frode Sørensen (formand), Georg Møller, Flemming Thøgersen.
Ole Oxholm (udvalgssekretær, referent).

Dagsorden:

1. Gennemgang af kommissorium.
2. De to seneste numre af NORDEN Nu.
3. Hvordan kan vi profilere os mere over for omverdenen og over for vore medlemmer, og 

hvilke medier bør vi bruge til kronikker etc?
4. Hvad er de fem vigtigste nordiske temaer i dag?
5. Næste møde.

Udvalget gennemgik kommissoriet og besluttede at ændre første sætning til følgende ordlyd:
Udvalget har sammen med den redaktionelle medarbejder ansvaret for, at NORDEN Nu 
udkommer.

I en gennemgang af mulighederne for at øge annonceporteføljen i bladet blev det besluttet at 
kontakte et bestemt, navngivet reklame- og mediebureau mhp at undersøge sagen nøjere. 
Der var enighed om, at annoncer skal have en vis relevans i forhold til foreningens mål og ideer, og 
at annoncer ikke må få en dominerende plads generelt i magasinet. 

Det besluttedes, at redaktøren undersøger muligheder og økonomi i, at indstikket Rejs! i Norden 
udgives separat og indpakket i gennemsigtig plastik. Omkostningstal skal foreligge til næste 
udvalgsmøde.

Det besluttedes, at udvalget foretager en dyberegående drøftelse af landskontorets hjemmeside i 
næste møde.

Det besluttedes senere at behandle et forslag om at reklamere for landskontorets hjemmeside i en 
”egen-annonce” i NORDEN Nu.
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Det besluttedes, at udvalgets medlemmer skal have de øvrige nordiske landes magasiner tilsendt.

Det besluttedes i næste møde nærmere at drøfte omfang og redigeringsprinipper m.v. vedr. 
indstikket i udgave 4 med lokalforeningernes aktivitetsprogrammer.

Det henstilledes til redaktøren at foranledige et interview med Nordisk Råds direktør til næste 
udgave med udgangspunkt i hans tidligere udtalelser mv., ligesom man henledte 
opmærksomheden på det nordiske hovedstadstræf ultimo august i København.

Næste møde holdes i landskontorets lokaler tirsdag 07 oktober 2008 kl. 1330-16.


