FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF
FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 10. JANUAR 2007 KL. 12.00 – 16.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
Til stede: Frode Sørensen (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Henrik Hagemann,
Susanne Prip Madsen, Erik Rasmus sen og Merete Riber.
Afbud: Poul E. Frederiksen.
Referat: Peter Jon Larsen.
Dagsorden:
1. Fastsættelse af dagsorden
Nærværende dagsorden blev fastsat.
2. Godkendelse af referat fra 8. november 2006
Merete Riber gjorde opmærksom på en fejl i forbindelse med referatets afsnit om konstitueringer,
da hun var blevet konstitueret som suppleant i Femte Maj Fonden i stedet for Elisabeth Espedal.
Referenten beklagede.
3. Meddelelser
a.) Nye projektkontrakter på Norden i Fokus og Hallo Norden
Frode Sørensen henviste til de udsendte dokumenter, hvor der var en del forandringer i forhold til
de tidligere kontrakter, bl.a. ville grundbeløbet for Norden i Fokus blive reduceret.
Peter Jon Larsen orienterede fra de forhandlinger, der havde været med Nordisk Ministerråd om
kontrakterne. Norden i Fokus skulle fremtidigt koncentrere sig mere om nordisk synliggørelse i
medierne og udstillingsdelen vil blive begrænset, så der ikke længere var krav om aktivitet i mindst
50% af tiden. Til gengæld for nedsættelsen af grundbeløbet var der etableret en søgbar pulje til
oplysningsaktiviteter for Norden i Fokus, det samlede beløb var ikke reduceret. Han var overbevist
om, at Foreningen NORDEN i Danmark havde tilstrækkelige ideer til at få mindst det beløb fra den
søgbare pulje, som gør, at vi når op på det beløb, der lå i den tidligere kontrakt. Nu gjaldt det
kvalitet frem for kvantitet, hvilket vi var godt rustet til.
Henrik Hagemann fortalte, at den svenske delegation var gået ind i sagen, da de mente, den nye
kontrakt i for høj grad var udtryk for meget PR for Nordisk Ministerråd og for lidt almen bred
nordisk oplysningsvirksomhed.
Susanne Prip Madsen mente, at flere events var godt frem for udstillinger. Samtidig mente hun, at
de nu gav mulighed for, at Frederiks Bastion i højere grad end tidligere kommer til at fremstå som
Foreningen NORDENs ejendom og ikke Norden i Fokus.
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Frode Sørensen mente, synlighed var vigtigt i projektet, synlighed både for Foreningen NORDEN
og den nordiske sag. Han nævnte, at Frederiks Bastions placering var et problem – vinduet er for
gemt. Han anbefalede, at man lavede aftaler om bådtransport i forbindelse med større
arrangementer. Han håbede også, at kontakten til de nordiske ambassadører i Danmark kunne
bruges mere i forbindelse med aktiviteterne.
Peter Jon Larsen redegjorde kort for den nye aftale om Hallo Norden, som ligner den tidligere.
Alligevel havde han valgt at skifte medarbejder fra 1. januar.
Henrik Hagemann understregede i forbindelse med den igangværende debat om Hallo Nordens
fremtid, at den personlige betjening var vigtig og ikke kunne erstattes af IT.
b.) Tuborg-fondens tilskud til av-opgradering
Peter Jon Larsen glædede sig over, at Tuborg-fonden havde doneret godt 165.000 kr. i forbindelse
med Av-opgradering på Frederiks Bastion, så vi nu var helt med, hvad angår lydanlæg og
fladskærme mm.
c.) Overenskomst og Husorden
Peter Jon Larsen henviste til det tidligere fremsendte materiale. Forretningsudvalget tog
papirerne til efterretning.
d.) Kulturfonden for Danmark og Finland
Frode Sørensen henviste til brevet fra Udenrigsministeriet, hvor de under henvisning til
ligestillingsloven beder om to kandidater, én af hvert køn. Forretningsudvalget havde på det seneste
møde udpeget Arne Nielsen og ville nu indstille Susanne Prip Madsen som den anden kandidat.
e.) Hæderspris
Susanne Prip Madsen mente, indstillingen var en god opgave for kredsmøderne i maj.
Frode Sørensen mente også, det var for tidligt at komme med en indstilling nu, og anbefalede, at
landsstyrelsen fik indstillinger og så kunne træffe sin afgørelse på juni- mødet.
4. Landsstyrelsesmøde den 27. januar 2007
a.) Ny struktur
Arne Nielsen forelagde organisationsudvalgets indstilling og henviste så til indspillet fra
landsformanden. Efter en kort drøftelse i forretningsudvalget, blev forretningsudvalget enige om sin
indstilling, der byggede på organisationsudvalgets oplæg med tilføjelse af de punkter,
landsformanden var kommet med. Den samlede indstilling udsendes nu til landsstyrelsens drøftelse
på mødet i slutningen af januar og lægges derefter ud til lokal drøftelse for til sidst at blive
konkluderet med en vedtagelse på repræsentantskabsmødet i oktober.
b.) Nævn, udvalg og netværk
Forretningsudvalget færdiggjorde sine indstillinger til landsstyrelsen.
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c.) Informationsvirksomheden
Forretningsudvalget havde en positiv evaluering af det seneste nummer af Norden Nu.
d.) Medlemsstatistik
Frode Sørensen glædede sig over, at medlemsudviklingen fortsat var positiv. Han anbefalede, at
der gik et brev ud til de, der nu melder sig ud, hvor man forklarer kontingentforhøjelsen. Han
ønskede en medlemsstatistik i juni, sammenholdt med samme periode året før, så vi kunne få en
fornemmelse af konsekvenserne af stigningen på medlemstallet.
e.) Økonomi
Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at han og bogholderen havde set på tallene , men at
regnskabet ikke var færdigt for 2006. Meget tydede dog på, at vi næsten kunne holde budgettet på
trods af, at det på det seneste møde blev konstateret, at salget i forbindelse med landslotteriet var i
tilbagegang ,og at landsforeningens indtjening var reduceret med 112.323,00 kr. i forhold til 2005.
5. FNF
a.) Ny generalsekretær, status
Frode Sørensen sad i FNFs ansættelsesudvalg sammen med FNFs formand, en repræsentant fra
direktørkollegiet og en repræsentant fra medarbejderne. Der var kommet 35 ansøgninger og 6 var
taget ud til samtale. Den endelige beslutning ville blive taget på FNFs præsidiemøde i slutningen af
måneden.
b.) Mission og vision
Arne Nielsen havde deltaget i FNFs arbejdsgruppe omkring mission og vision. Papiret lå nu klart
og bliver i disse dage sendt til lokalafdelingerne i foreningerne. Han var spændt på, at se responsen.
Det var dog vigtigt, at FNF også ind i mellem kom i fokus i foreningernes lokale arbejde.
c.) Præsidiemøde 29. januar 2007 i Helsingfors
Frode Sørensen gennemgik dagsordenspunkterne for mødet.
d.) Fællesmøde FNF og Nordisk Råds præsidium 30. januar
Frode Sørensen gennemgik dagsordenspunkterne for mødet.
6. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde
Næste møde blev fastsat til
ONSDAG DEN 9. MAJ 2007 KL. 12 – 16
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
PJL/pjl 22.01.2007
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