
Landstyrelsesmøde i Foreningen NORDEN d. 11. juni  
Hotel Imperial, Vester Farimagsgade 9, 1606 København 

Tidspunkt: 11-15 

Tilstede: Lars Barfoed, Marion Pedersen, Hanne Maja Christiansen, Elisabeth Espedal, Karen Magrethe Fink, 

Grete Østergaard Hansen, Lisa Juhler, Turid Leirvoll, Steen Ludvigsen, Jacob Lund, Susanne Prip Madsen, 

Arne Nielsen, Merete Riber, Flemming Thøgersen, Jens Utoft, Jonas Roelsgaard 

Landskontoret: Christian Lagoni, Kirsten Kruse, Maj-Britt Skovbro 

 

Dagsorden. 
1. Godkendelse af dagsorden 

Landsstyrelsen godkendte dagsordenen.  

 

2. Godkendelse af referat fra landstyrelsesmøder d 12. marts 

Landsstyrelsen godkendte referatet.  

 

3. Meddelelser 

a. Landsformand 

Meddelte at vi arbejder på at dreje foreningen i retning af vores nye strategi.  

Landsformanden oplyste at han sammen med ministeren for nordisk samarbejde Flemming Møller 

Mortensen i forbindelse med Folkemødet har skrevet en artikel til Jyllands-Posten der udkom d. 14 juni.   

b. Udvalg 

Merete oplyste at der har været afholdt et fysisk møde i uddannelsesudvalget i Vejle med deltagelse af 

medlemmerne og Lars Barfoed. Mødet var en udveksling mellem bibliotek, skoler og Foreningen NORDEN. 

Meget koordinering om Litteraturugen mellem Foreningen NORDEN, biblioteker og skolerne. Nordisk 

Litteraturuge starter mandag d 14 november 2022, temaet bliver natur i norden. Hvis du møder en bjørn, er 

bogen til børn. Til Skumringstimen er det Åleevangeliet af Patrick Svensson. Der er fortsat diskussioner om 

at få årshjulet i gang i projektet, så vi kan følge arbejdet bedre.  

Dansk sprognævn har afholdt møde hvor Marion Pedersen er foreningens repræsentant. Hun fortalte om 

diskussioner om videnskabelige publikationer, der fortsat skal kunne komme på dansk.  

Susanne Prip Madsen fortalte om FNU, der har fået ny formand, Bjørn Markmann.  

Fonden for Dansk/Islandsk samarbejde er glade for Foreningen NORDEN.  

BSNGO-netværket er godt.  

 



 

c. Landskontoret 

Christian fremlagde fremgangsmåden for lukningstruede afdelinger samt en status på enkelte 

lokalafdelinger, der er vakante, eller ad andre årsager er i dialog med landskontoret.  Desuden er der 

fundet en løsning, så kredsene kan bruge landskontoret som bank. – Kontakt Maj-Britt ved interesse. Dette 

kan spare kredsene for penge og besvær. Desuden bliver der pr 1. august ansat en ny projektleder for 

Nordjobb, Betty Søgaard.  

Status på Folkemøde projektet om Nordiske frivillige, der er blevet udsat til start 2023. Folkemødet havde 

sygdom hos deres medarbejdere og derfor kom projektet skævt i gang. Efter dialog med AP Møller fonden 

har vi udskudt starten til 2023 så projektet kan blive løbet i gang på en bedre måde.  

Landsstyrelsen debatterede kort orienteringerne og tog dem til efterretning.  

 

4. Evaluering på repræsentantskabsmødet 

Vi afholdte repræsentantskabsmøde på Christiansborg, som dog i fremtiden, som dog i fremtiden ikke kan 

bruges til repræsentantskabsmøder på grund af Christiansborgs interne regler om, hvilke slags møder huset 

kan afholde.  

Landsstyrelsen bakkede op om gode og engagerede oplægsholdere, men at Christiansborg ikke var det 

bedste sted i forhold til rammerne omkring mødet.  

 

5. Økonomi 

Christian gennemgik kort den økonomiske status.  

 

6. Handleplaner 

Ud fra rapporten fra 360 graders arbejdsgruppen og vores nye strategi foreslår landskontoret at arbejde 

videre med følgende punkter som Landsstyrelsen drøftede særskilt.  

 

Kommunikation:  

Christian fremlagde kommunikationsarbejdet hvor Esben i samarbejde med Christian, udarbejder en 

kommunikationsstrategi, som landskontoret og lokalafdelingerne kan arbejde efter. Strategien vil blive 

udarbejdet i løbet af sommeren og efteråret og være færdig i midten af oktober. Landskontoret vil til at 

støtte arbejdet rådføre sig med forskellige medlemmer af Foreningen NORDEN, bl.a. Gunner Buch, Villy 

Dall, John Bech, Maria Dreist og Forretningsudvalg, Ungeudvalg mfl.  

Landsstyrelsen bakkede op om fremlagte fremgangsmåde, og kom med forskellige indspark til, hvordan 

kommunikationsstrategien kan udmøntes bedst muligt. Generelt mente landsstyrelsen, at det er vigtigt, at 

vi bliver mere synlige, hjemmesiden skal være nem at tilgå og mere overskuelig.  Foreningen skal desuden 

nøje overveje, hvilke medier vi bruger, generelt skal vi være til stede der, hvor vores målgruppe er.  



Lars understregede, at vi spiller på så mange tangenter som muligt. Vi er nødt til i arbejdet med 

handleplanerne at have tålmodighed så vi bruger vores ressourcer med omtanke.  

Jonas Roelsgaard påpegede at foreningens budskaber skal fremgå tydeligt af hjemmesiden.  

 

 

Unge:  

Christian foreslog et ungeudvalg, der løbende vil arbejde og informere Landstyrelsen. De aktiviteter der 

kan iværksættes løbende, vil landskontoret sætte i gang i samarbejde med arbejdsgruppen og 

forretningsudvalget. Udvalget forventes løbende at kunne præsentere forslag ud fra deres arbejdsgrundlag, 

som kan implementeres samt at komme med forslag til landsstyrelsen omkring ændringer i foreningens 

handlemåder i forhold til yngre borgere.  

Landsstyrelsen diskuterede ungeudvalget, og lagde vægt på den folkelige tilgang i udvalget men, at der ikke 

måtte komme for låste rammer for udvalget.  

 

Digitalisering:  

Christian fortalte om planen for digitaliseringen af foreningen. En mobilpay løsning der dækker hele 

foreningen, kan desværre ikke lade sig gøre. Vi er desuden i dialog med Danmarks lærerforening om vores 

lokaler på Vandkunsten. Vi ønsker at de bliver mere tidssvarende og egnede til digitale møder, denne 

proces varetager landskontoret.  

Kirsten fortalte om hvilke platforme vi i øjeblikket arbejder på at implementere herunder nyt 

medlemssystem og regnskabssystem. 

Landsstyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Diverse:  

Christian oplyste at landskontoret i efteråret 2022 vil udarbejde et årshjul samt en idébank med nordiske 

datoer og arrangementer.  

Arbejdsgruppen for 360 graders eftersynet anbefalede desuden at Landsstyrelsen i fremtiden skal have en 

diskussion af følgende emner:  

- Foreningens struktur, herunder valg til tillidsposter, kredsenes opdeling og deres organisering. 

- Medlemskaber og muligheden for et gratis medlemskab for unge under 30 år.  

- Hvordan vi skal kategorisere vores deltagere i vores aktiviteter.  

- Virksomheder som samarbejdspartnere.  

- Repræsentantskabsmødet som et landsmøde over flere dage. 

 

 



7. FNF 

Christian informerede om arbejdet med FNF.  

- Der har igennem de sidste måneder været drøftelser omkring samarbejdet de nationale afdelinger 

imellem. Disse drøftelser har foregået fra 2022, men har udmøntet sig i et fysisk møde afdelingerne 

imellem d 30/31 maj i Oslo. Der er enighed om, at vi vil mere samarbejde i mellem de nationale 

afdelinger af Foreningen NORDEN.  

- Norden i Skolen har efter opfordring fra Danmark gået i dialog med Kundskabs og kulturudvalget 

om partigruppen Nordisk Friheds forslag om venskabsskoler. Norden i Skolen kommer med et 

oplæg til projektet, som gruppen kan arbejde videre med.  

- Der arbejdes på et nyt projekt som udspringer fra Nordjobb omkring praktik i et andet nordisk land. 

Sammen med FNF bliver vi partnere i en ansøgning sammen med Foreningen NORDEN i Sverige og 

flere skoler i Danmark/Sverige.  

- Projekt Norden ambassadører, et projekt der gennem Nordjobb, skal uddanne unge, så de kan 

fortælle om oplevelserne, de har fået i Norden gennem Nordjobb. Projektets ansøgningsproces for 

de unge er i gang og vil løbende tilbyde forskellige aktiviteter i løbet af det næste år.  

 

Landsstyrelsen diskuterede kort orienteringen og tog dem til efterretning. Det blev fra landsstyrelsens side 

ytret ønske om en debat om hvad FNF´s rolle i fremtiden skal være.  

 

8. Næste møde  

I København d 8. oktober 11-15.  

 

9.  Konstitueringer 

Landsstyrelsen valgte næstformand, samt forretningsudvalg, medlemmer af foreningens 

uddannelsesudvalg og unge udvalget.  

Næstformand  

Lars foreslog Marion som næstformand.  

Landsstyrelsen valgte Marion som næstformand.  

 

Forretningsudvalg 

Bent Jensen, Jens Utoft, Anken Sporendonk, Jonas Roelsgaard, Susanne Prip Madsen, Merete Riber 

stillede alle op til forretningsudvalget.  

De tilstedeværende kandidater fik mulighed for at kvalificere deres opstilling.  

Landsstyrelsen valgte Jens Utoft, Anken Sporendonk, Jonas Roelsgaard, Susanne Prip Madsen, Merete 

Riber til forretningsudvalget.  

 



Uddannelsesudvalg 

Merete Riber sidder i dag i udvalget, og genopstiller.  

Landsstyrelsen valgte Merete som formand.  

 

Ungeudvalget 

Forslaget til gruppen:  

Jonas Roelsgaard, Bjørn Markmann (FNU-formand), Mathilde Berg Olsen, Pernille Randrup (360 graders 

arbejdsgruppen), Hanna Söderling 

Landsstyrelsen valgte alle kandidater til udvalget.  

 

FNU  

Susanne Prip Madsen foreslår Jonas Roelsgaard  

Landsstyrelsen valgte Jonas til observatør 

 

Dansk Sprognævn 

Jonas Roelsgaard foreslog Karen Magrethe Fink som suppleant 

Landsstyrelsen valgte Karen Magrethe som suppleant. 

 

10. Evt.  

Christian oplyste at tillidsmandsdagen bliver d. 5/11 

Flemming konstaterede at KL ikke var til stede. Vi vil gerne have en opdateret oversigt hvilke venskabsbyer 

der er i Danmark.  

Karen Magrethe foreslog på vegne af Anke om at kommunen etablerer kontakten til deres oprindelige 

venskabsbyer.  

Jonas Roelsgaard foreslog at foreningen i fremtiden kan drøfte rigsfællesskabet og hvilke holdninger vi kan 

have til dette.  


