FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2011 KL. 10.00 – 15.30
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
Til stede: Arne Nielsen (landsformand), Bente Dahl, Susanne Prip Madsen, Georg Møller,
Erik Rasmussen, Merete Riber og Svend Tychsen.
Referat: Peter Jon Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 2. marts 2011
Forretningsudvalget godkendte referatet.
I tilknytning til referatet rejste Svend Tychsen spørgsmål til om FNF havde drøftet spørgsmålet om
en anden kontingentfordeling mellem landene.
Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at det havde været drøftet og sagen nu lå i direktørkollegiet,
som skulle komme med en indstilling til næste præsidiemøde ultimo november.
Georg Møller gjorde opmærksom på, at redaktørens kontrakt udløber med udgangen af 2011, og
han bad forretningsudvalget give generalsekretæren mandat til at forhandle en ny kontrakt med den
nuværende redaktør for 2012, hvilket Forretningsudvalget gjorde.
Susanne Prip Madsen meddelte, at DANFØ, hvor hun repræsenterer Foreningen NORDEN, havde
møde i Gdansk i oktober, hvor Tyskland overtager formandskabet. Alle var meget glade for Norden
og Foreningen NORDENs indsats.
Arne Nielsen berettede fra aktivitetsudvalgets seneste møde hvor kredsenes tilbagemeldinger i
forhold til vedtægtsændringerne nu drøftes på den kommende tillidsmandsdag. Endvidere er
udvalget begyndt drøftelserne om den nye Strategi- og Handlingsplan, som skal strammes meget
op.
Georg Møller erindrede om vedtagelse af, at vi skulle præsentere det svenske studiekredsmateriale
om Nordisk Union til lokalafdelingerne i samarbejde med et oplysningsforbund.
Bente Dahl erindrede om den nye folkeoplysningslov, som bestemmer at kommunerne nu skal
etablere folkeoplysningsudvalg, hvor vi bør opfordre lokalafdelingerne til at melde sig som
deltagere.

Merete Riber berettede om det seneste møde i foreningens Skole- og Biblioteksudvalg, hvor
drøftelserne om en nordisk samordning ikke mindst i forhold til hjemmesiden
www.skoleninorden.dk .
3. Meddelelser, herunder eventuelle vedtagelser
a. forberedelse af landsstyrelsesmødet den 29. oktober
Svend Tychsen mente, at der skulle ske en orientering om arbejdet med den nye Strategi- og
Handlingsplan 2012-2014.
Georg Møller ville tage spørgsmålet om Foreningen NORDENs hæderspris op, og foreslog Claus
Meyer.
Arne Nielsen mindede om, at der skulle et tema på landsstyrelsesmødet og Bente Dahl forslog Det
trængte Civilsamfund med baggrund i professor Ove Kaj Petersens bog Konkurrencestaten, hvilket
forretningsudvalget tilsluttede sig.
Arne Nielsen foreslog af mødet blev afholdt i Århus.
b. økonomi
Peter Jon Larsen henviste til den udsendte halvårsbudgetopfølgning, som var sat over for
halvårsbudgetopfølgningen 2010 og årets budget. Han gennemgik enkelte periodeforskydninger og
mente, at tallene viste, at budgettet 2011 kunne holde.
Arne Nielsen bad om, at forretningsudvalget i lighed med sidste år fik et regnskabsestimat for året
sammen med tredje kvartals budgetopfølgning.
Forretningsudvalget tog, med udgangspunkt i budgetopfølgningen og generalsekretærens
udmelding om at budgettet ville holde, redegørelsen til efterretning.
4. Drøftelse af foreningens fremtid og visioner for arbejdet
Arne Nielsen henviste til de fremsendte papirer og gjorde opmærksom på, at det ville blive en åben
drøftelse, hvor kun de konklusioner alle var enige i, blev refereret.
a. medlemmer
Forretningsudvalget var enigt om, at der skulle arbejdet på 1. fastholdelse og 2. nyrekruttering.
b. lokalafdelinger
Forretningsudvalget understregede vigtigheden af, at lokalafdelingernes aktivitet skulle være
nordisk, både i indholdet for sæsonprogrammet og for andre aktiviteter, f. eks. rejseaktiviteterne.
Det blev også understreget, at der oftest ville være tale om kulturelle aktiviteter i bred forstand, men
mere idepolitiske initiativer, der byggede på foreningens formålsparagraf ville være velkomne.
Tillidsmandsdagen 2012 ville have rekruttering som tema, herunder et forsøg på sammen med FNU
at lave et oplæg om nyrekruttering. Forretningsudvalget var meget opmærksomt på behovet for en

organisationskonsulent, men var også klar over, at der pt. ikke fandtes midler til en sådan. I
forbindelse med de anstrengte ressourceforhold i foreningen (arbejdsmæssigt og økonomisk) var
man enige om løbende at forsøge at trimme arbejdet og beslutningsprocesserne.
Forretningsudvalget bad Susanne Prip Madsen tage kontakt til FNU med henblik på at få temaet
til næste års Tillidsmandsdag forberedt.
c. kredse
Forretningsudvalget var enigt om at kredsenes opgave var at sikre gode og synlige lokalafdelinger
i kredsen og hjælpe/genoplive nødlidende lokalafdelinger samt at kredsen udgør et valgforum til
valg af landsstyrelsesmedlemmer.
Forretningsudvalget var endvidere enigt om at følge drøftelserne om kredsenes status på den
førstkommende Tillidsmandsdag. Forretningsudvalget ville derefter tage spørgsmålet om kredsenes
vedtægtsmæssige forhold op på næste forretningsudvalgsmøde.
d. landsforening
Forretningsudvalget ville overveje en reformering af strukturen i landsforeningen med henblik på
en omfordeling af ressourcerne, herunder at styrke sekretariatsressourcerne.
Forretningsudvalget var som valgudvalg klar til at styrke den politiske deltagelse i foreningens
strukturer.
Med hensyn til udvalgsstrukturen gav Merete Riber tilsagn om at fortsætte som formand for skoleog biblioteksudvalget frem til det kommende konstituerende landsstyrelsesmøde 12. maj 2012.
Forretningsudvalget ville bede landsstyrelsen, der nedsætter udvalgene, vurdere i hvor høj grad,
der var brug for sagsforberedende organer og på hvilke områder.
Forretningsudvalget var enigt i at indstille til landsstyrelsen, at næste års
repræsentantskabsmødes tema skulle være: Sprog, og at invitere Bodil Aurstad fra Gang i Sproget
til at holde en nordisk peptalk!
e. nordisk samarbejde
Forretningsudvalget var enigt om at arbejdet i FNF skulle fokuseres mere på kerneområder og
være operativt. FNFs opgaver skulle være 1. Talerør for foreningerne vis a vis Nordisk Råd og
Nordisk Ministerråd 2. Administrere nordiske projekter og derudover 3. at fokusere på en styrkelse
af den nordiske indsats på skole- og biblioteksområdet og informationsområdet bl.a. med
opbygning af et fællesnordisk nettidsskrift og udveksling af artikler til de enkelte landes blade.
Forretningsudvalget bad landsformanden drage omsorg for at dette indgik i de drøftelser, der pt.
foregår i FNF om FNFs fremtid. Forretningsudvalget bad også landsformanden om at udvirke, at
Norden-foreningernes informationsudvalgsformænd og redaktører mødte for at komme med
konkrete forslag til, hvordan informationsarbejdet kunne styrkes.

5. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde(r)
Merete Riber spurgte til skole- og biblioteksudvalgets oplæg til en fællesnordisk skolekonference.
Arne Nielsen lovede at tage sagen op i FNF.
Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt
ONSDAG DEN 23. NOVEMBER 2011 KL. 10 - 15
I KØBENHAVN
PJL/pjl 19.09. 2011.

