FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
TORSDAG DEN 11. FEBRUAR 2016 KL. 14.00 - 16.30
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
VANDKUNSTEN 12, 1467 KØBENHAVN K (mødelokale 4:30)
Til stede: Mogens Jensen (landsformand), Georg Møller (næstformand), Bente Dahl, Birte
Fangel, Susanne Prip Madsen og Merete Riber.
Afbud: Marion Pedersen.
Referat: Peter Jon Larsen.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt, som den fremgår af referatet.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 3. november 2015
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a.) Landsformand/næstformand
Mogens Jensen henviste til den kronik, som han havde haft i Berlingske om flygtninge og
grænsekontrol og med ønsket om, at Norden går foran i forhold til en europæisk og global indsats.
Han fortalte også om hans ambition med, at vi på fællesnordisk niveau gennem Foreningerne
Norden står for en konference med deltagelse af civilsamfundsorganisationerne om flygtninge og
grænseudfordringerne.
Mogens Jensen havde også ambitioner om, at der blev fulgt op på arbejdsmarkedskonferencen i
Ålborg og erhvervskonferencen tidligere på året. På den måde kunne foreningen også gøre sig
interessant over for fagbevægelsen – og måske få dem til at melde sig ind.
Mogens Jensen havde haft møde med Undervisningsministeren om foreningens fremtidige
skolearbejde, herunder en forøgelse af midlerne. Han havde især slået til lyd for en stærkere
placering af en nordisk gæstelærerordning.
Mogens Jensen forstod og glædede sig over, at statsministerens udreder på udenrigs- og
sikkerhedspolitik ambassadør Peter Taksøe-Jensen havde det nordiske og Arktis med i sin
redegørelse, som dog først skal være færdig til foråret.
Mogens Jensen lagde vægt på en forberedelse af foreningens 100 års jubilæum i 2019 kommer i
stand snart, så vi kan mobilisere alle foreningens led. Der skal sættes gang i fundraising og

partnersamarbejde og en revitalisering af vores forening. Han mente, at Idepolitisk Udvalg med en
ny besætning kunne være udvalget, der forberedte jubilæumssatsningen.
Georg Møller fortalte om et møde, han havde haft med FNF om FNF’s økonomi, der var
uigennemskuelig. Der bliver nu rettet op på regnskabsaflæggelse og budgettering, så det giver
mening. Samtidig var det et ønske fra vores side, at projektarbejdet i højere grad var med til at
nedbringe de nationale foreningers afgift til FNF.
Georg Møller gjorde også opmærksom på, at der nu var sat punktum for det danske formandskab
2015, men han håbede, at den nye minister – der også var forsvarsminister – ville styrke indsatsen,
også på værdiområder, der ligger uden for det forsvarspolitiske område.
Mogens Jensen ville tage det med i det videre arbejde, lige som vi med arbejdsmarkedsfokusset i
2015 burde tage en drøftelse med Poul Nielson, tidligere dansk minister og EU-kommissær, der af
Nordisk Ministerråd har fået til opgave at foretage en strategisk gennemlysning af den nordiske
arbejdsmarkedssektor.
Susanne Prip Madsen glædede sig over, at vores nyvalgte landsformand allerede var så godt i
gang – stor ros til det.
b.) Generalsekretær
Peter Jon Larsen fortalte om det sprognetværksmøde, som foreningen afhold sammen med
Nordisk Sprogkoordination den 22. februar.
Peter Jon Larsen løftede også sløret for medlemstal udviklingen. Selv om bundlinjen ser dårlig ud,
så er resultatet bedre. De ”nøgne” tale er: 2015 netto afgang på 799, mod 520 i 2014. Grundet til, at
det alligevel ser bedre ud er først og fremmest, at vi har fået 229 flere nye medlemmer i 2015 i
forhold til året før. De langt flere udmeldte i 2015 kommer af, at vi har ryddet op i kartoteket. Der
var mange restanter (272) og ubekendte på adressen (75), som ikke var blevet slettet. Politikken er,
at et medlem står i medlemskartoteket i 2 år efter de, har betalt kontingent. Hvis de så ikke har
besindet sig, og betalt, ryger de ud. Den praksis har desværre ikke været fulgt i nogen år, men det er
nu rettet. Nu kan tal bruges til mange ting, men hvis vi ”renser” tallene, så er
medlemstilbagegangen i 2015 68 medlemmer mindre end det foregående år, nemlig 452. Det er
ikke godt nok, men dog en lille ”fremgang”. Men det allerværste er, at vi nu – trods det sivende
medlemstal – er den største NORDEN-forening i Norden.
Peter Jon Larsen berettede også om flagningen ved grænsen, hvor der havde været lidt problemer
på det seneste, men de var nu løst.
Georg Møller spurgte til jobtilskudsordningen og
Peter Jon Larsen svarede, at den desværre var lavet om, at vi ikke længere kunne få ”gratis”
medarbejdere til f.eks. skoleområdet den vej, og dermed blev det ikke en realistisk mulighed, at
udnytte ordningen (indtil den bliver lavet om igen, igen, red.).
c.)

Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene

Merete Riber orienterede om Uddannelsesudvalgets møde, der havde været afholdt i Brande den 9.
februar. Referatet er nu tilgængeligt på intranettet. Hun lagde især vægt på et opdateret
kommissorium, Nordisk Biblioteksuge 2016 og forfatterturneen.
Susanne Prip Madsen orienterede om arbejdet i Østersø NGO-netværket (BSNGO). Hun fortalte
også om Foreningen Nordens Ungdom, som holder årsmøde den 12. marts, hvor hun deltager,
ligesom hun fortalte om folkemødet på Bornholm, hvor vi også i år ville have materiale på

MNR/NR’s stand og roll ups hos Dansk Folkeoplysnings Samråd lige som vi ville være med i et
arrangement om det nordiske sammen med Ungdomsskolerne torsdag fra 14-16.
Birte Fangel fortalte, at hun skulle deltage i det kommende møde i Kulturfonden for Danmark og
Finland, da Erik Rasmussen var forhindret. Mødet fortsætter med et møde med mulige partnere i
forberedelsen og gennemførelsen af Finlands 100-års jubilæums satsning i 2017.
Mogens Jensen fortalte, at han var blevet medlem af Nordisk Kulturfond.
4. FNF
Peter Jon Larsen fortalte om drøftelserne på det seneste møde i det administrative kollegium, hvor
Nordjobb fortsat blev drøftet med vægt på at få projektet gennemført efter ”vores” model med
decentralisering og højere grad af udnyttelse af de lokale muligheder for synlighed og
gennemførelse, lige som der blev arbejdet for at lave en Stiftelse med erhvervsledere, der kunne
hjælpe projektet. Han forsøgte også, at få formændene til at tilslutte sig Mogens Jensens ønske i
kronikken i Berlingske om afholdelse af en regeringskonference, som et konkret indslag i den
civilorganisationskonference, der nu var stipuleret til afholdelse onsdag den 27. april. Han havde
også genfremsat ønsket om, at de nationale redaktører mødtes, så man kunne få mere synergi i
kommunikationen – og udnytte de muligheder, hver især havde på dette område (hvilket burde
komme især Danmark til gavn, da der er langt færre midler til kommunikation i DK end i de andre
nordiske lande ).
Bente Dahl fortalte om Orkester Norden, hvor hun sidder i formandskabet som repræsentant for
FNF. Der er lagt vægt på mere nordisk brand i årets aktiviteter.
Georg Møller havde slået til lyd for, at vi drog en reorganisering af det nordiske venskabssamarbejdet ind i FNF’s regi med fokus på ungdommen, og få de lokale ungdomsforeninger mere
ind i en venskabsudvekslingen. Han ønskede, at emnet kom op til drøftelse blandt de administrative
ledere.
Mogens Jensen var enig i, at det er foreningerne og ikke byerne, der skal være drivkraften i
venskabssamarbejdet.
5. Økonomi
Som I kan se, kommer vi ud med et resultat på + 330.482 kr. Det skyldes ikke mindst påpasselighed
i 2015 med alle udgifter, og ikke mindst at flytteomkostningerne blev holdt på et minimum. Vi har i
året også fået strømlinet medarbejderstaben med en fritstillelse. Vi har skiftet
medlemsadministrator, Nordjobbkonsulent og redaktør.
De andre dele af regnskabet følger meget godt den normale udvikling.
Særlige bidrag på indtægtssiden er reduceret pga. at indtægten 2014 indeholdt 11 måneders husleje
fra FNF.
Statsbevillinger, der administreres af NORDEN er steget med 500.000 kr. fra 2014 til 2015, hvilket
desværre er en engangsforeteelse, da det drejer sig om de 500.000 kr. til formandskabsåret. Det
samme påvirker resultatet på udgiftssiden under Statsbevillinger, afholdte udgifter. Formandskabet
gav foreningen et dækningsbidrag på 66.000 kr.
Landsformanden og jeg har i forbindelse med revisionen bedt revisorerne om at få henlagt 200.000
kr. til Foreningen NORDENs 100 års jubilæum 2019. Desværre ville de ikke trække beløbet ud af

overskuddet, men var kun villige til at notere det i regnskabet, så det samlede overskud bliver lagt
til egenkapitalen.
Og så glæder det mig, at der ikke var nogen efterposteringer i forhold til de tal, som Maj-Britt havde
lavet regnskab efter. Det glæder mig også, at der fra revisionen også i år er en ”ren” påtegning.
Beretningen fra revisorerne kommer først senere, men intet tyder på, at den bliver anderledes, end
de tidligere år.
Der vedhæftes også et udkast til revideret budget 2016 og 2017 og nyt budget for 2018.
Mht. kontingenter står der i vedtægternes § 5 Stk. 2. Kontingent for støttende medlemmer af en
lokalafdeling aftales mellem lokalafdelingsbestyrelsen og medlemmet. Kontingentsatserne svinger
fra 0 kr. til 500 kr. Mange ligger på omkring de 100 kr. Det er helt urimeligt, da det ikke engang
dækker omkostningerne ved produktion og udsendelse af medlemsbladet. Spørgsmålet er, om vi
kan gå i landsstyrelsen med et forslag om, at lokale støttemedlemmer skal betale minimum det, der
svarer til et hustandsmedlemskab (pt. 350 kr. pr år).
Forretningsudvalget tilsluttede sig dette.
Landsformand, næstformand og jeg har talt om at indstille, at vi fra 2016 lader kontingent fordele
50/50 også for skoler og biblioteker. Det vil på lidt længere sigt forhåbentlig medføre, at
lokalafdelingerne gør mere for at pleje kontakten til skoler og biblioteker, da de så vil få ”gevinst”
af deres medlemskab. Forslaget er indeholdt i budgetoplægget og påvirker Lokalafdelingers
kontingentandel på udgiftssiden.
Forretningsudvalget tilsluttede sig dette.
Kontingenter på indtægtssiden er udarbejdet efter de erfaringer, vi har fra tidligere år, hvor vi
fastholder niveauet de år, vi sætter kontingent op og får et minus de år, hvor vi har status quo på
kontingentet.
Administration på udgiftssiden er påvirket af, af FNU ikke længere vil fastholde sin kontorbetjening
fra Vandkunsten. Tidligere har FNU betalt 50.000 kr. for at have en fast medarbejder på
landskontoret. Da de ikke længere har det, vil deres aftale med landsforeningen falde til 5.000 kr.
for blandede bogholderiopgaver.
Publikationer og andre informationsaktiviteter indeholder også aflønningen af redaktøren. Med
skiftet til ny redaktør var udgangspunktet, at vi fortsat betaler 100.000 kr. for redaktionen af Norden
NU samt at vi overfører bidraget til redaktøren til at vedligeholde de sociale medier med 85.000 kr.
Efterfølgende er der opstået et behov for at redaktøren, som ny opgave, får
kommunikationsopgaver. Han har allerede lavet en del af disse, hvilket bl.a. har medført, at
landsformandsvalget for første gang i årevis blev omtalt i medierne, at vores arbejdsmarkedsrapport
har fået omtale mm.
Efter diverse samtaler med redaktøren er han kommet med et bud på den samlede opgaveløsning,
hvor han anmoder om, at redaktørjobbet bliver honoreret med 150.000 kr., vedligeholdelsen af de
sociale medier 85.000 kr. og kommunikationsjobbet 35.000 kr., i alt 270.000 kr. Dette forslag er
indeholdt i budgetudkastet.
Forretningsudvalget tilsluttede sig dette og tog redegørelserne til efterretning.

6. Aktivitetsfond
Forretningsudvalget havde behandlet en ansøgning, og næste ansøgningsfrist er 1. marts, hvorefter
forretningsudvalget samlet ville behandle de indkomne ansøgninger.
7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde og Tillidsmandsdag
Forretningsudvalget havde en positiv evaluering af dag i Vejle med nøgleordene: godt sted og god
stemning.

8. Forberedelse af landsstyrelsesmødet den 27. februar 2016
Georg Møller erindrede om, at konstitueringen af udvalg var udsat til efter næste
repræsentantskabsmøde, bortset fra Idepolitisk Udvalg. Nu var det så klart, at indstillingen ville
være, at nedsætte et jubilæumsudvalg med fokus på det idepolitiske, hvilket var godt i tråd med
hans eget notat om en vision til et langsigtet perspektiv. Han erindrede også om, at der skulle være
et tema på landsstyrelsesmødet.
Forretningsudvalget var enige om at foreslå det nordiske arbejdsmarked med Poul Nielson som
oplægsholder.
Mogens Jensen rejste også spørgsmålet om kommunikationsudvalget, hvor han mente, at udvalget
havde opfyldt sin mission.
Peter Jon Larsen henviste til, at der i det nye budget var afsat flere penge til den nye
kommunikationsmedarbejdere, bladet var i god gænge, der var en god udvikling i forhold til de
sociale medier Facebook og twitter, hjemmesiden var opgraderet og indeholdt den online
markedsføring, som landsstyrelsen havde besluttet, og vi havde i forbindelse med ny ansættelsen
prioriteret kommunikationsdelen, hvilket allerede havde givet resultat. Der var stadig behov for
drøftelse af de overordnede retningslinjer, men den kunne tages i forretningsudvalg og
landsstyrelse.
9. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde
Næste møde blev fastsat til
TIRSDAG DEN 26. APRIL 2016 KL. 14 – 16 PÅ VANDKUNSTEN
PJL/pjl 23.02.16

