FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
TIRSDAG DEN 17. AUGUST 2010 KL. 10.00 - 14.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

Til stede: Arne Nielsen (landsformand), Bente Dahl, Susanne Prip Madsen, Georg Møller,
Erik Rasmussen og Svend Tychsen.
Afbud: Merete Riber.
Referat: Peter Jon Larsen.
Arne Nielsen indledte mødet med at byde velkommen til de to nyvalgte medlemmer Bente Dahl og
Svend Tychsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at det i forbindelse med organisationsreformen blev det
besluttet, at kredsene de kommende to år kører efter de gamle vedtægter. Indtil de nye vedtægter for
kredsarbejdet træder i kraft, skal lokalafdelingerne i hver kreds forberede en lokal aftale om
indholdet i det fremtidige arbejde i kredsen. Kredsene skal fortsat udgøre et valgforum for valg af
landsstyrelsesmedlemmer, men derudover kan kredsene vælge at fortsætte på samme måde som
hidtil eller opjustere/nedjustere samarbejdet. Meldingen er gået ud i Formandsinfo inden
sommerferien, men aktivitetsudvalget vil drøfte den fremtidige procedure på sit næste møde.
Svend Tychsen gjorde opmærksom på, at det var besluttet at alle udvalg skulle se på deres
kommissorier, hvilket også gjaldt forretningsudvalget i form af forretningsordenen. Han mente, at
der efter de nye vedtægters ikrafttræden var et spørgsmål om revisionen.
Georg Møller mente også, at referatgodkendelse burde indgå i kommissoriet.
Forretningsudvalget var enigt og bad generalsekretæren skrive disse to punkter ind i
forretningsordenen, herunder en procedure, hvor forretningsudvalget fik referatet til gennemsyn en
uge, hvorefter det – i fald der ikke var kommentarer – kunne lægges på hjemmesidens log ind
afsnit.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 27. april 2010
Referatet blev godkendt.

3. Udvisningssagen
Arne Nielsen henviste til brevvekslingen mellem ham og Bertel Haarder, og hans videresendelse af
brevet til Birthe Rønn Hornbæk. Brevvekslingen havde været sendt til forretningsudvalget. Han
mente dog, at vi nu måtte stille sagen i bero, men at vi tog den op igen, hvis lejligheden bød sig.
Bente Dahl gjorde opmærksom på, at hun ville overveje at følge op med et §20-spørgsmål i
Folketinget.
Forretningsudvalget var enigt om, at sagen lukkes på det foreliggende grundlag, og at sagens
seneste forløb bliver meldt ud på hjemmeside og i formandsinfo.
4. Skolearbejdet
Arne Nielsen henviste til en forslag, Foreningen NORDEN i Sydslesvig var fremkommet med:
Foreningen NORDEN i Sydslesvig vil opfordre til, at skolekontingent behandles på samme måde
som medlemskontingent, forstået på den måde, at ½ tilbageføre til (i Sydslesvigs tilfælde beholdes
af) lokalafdelingen. Det er en konsekvens af, at opgaven med at holde kontakten til lokalområdets
skoler er overgået til lokalafdelingerne, og at det følgelig er denne, der afholder udgifterne til
denne kontakt. Samtidig er det ret åbenbart, at der ikke sker det store fra landsforeningens side hverken på skoleområdet eller på biblioteksområdet (Biblioteksugen er jo i FNF's hænder).
Forretningsudvalget drøftede sagen og gjorde opmærksom på, at forslaget ikke var i
overensstemmelse med budgetvedtagelserne, og ville derfor ikke gå ind på forslaget.
Forretningsudvalget ønskede, at når den nye skolehjemmeside - hvor den nye
kommunikationsplatform til afløsning af det gamle elevbrevvekslingsprojekt er omdrejningspunktet
- bliver introduceret, så burde den følges op af et indbydende introduktionsmateriale,
lokalafdelingerne kunne bruge over for skolerne, hvor også muligheder for venskabsbysamarbejde
via elevkommunikationen blev understreget. Forretningsudvalget var endvidere enigt om ved
lejlighed at få et møde i stand med Undervisningsministeren om de nordiske forpligtelser
folkeskolen har.
5. FNF og styreseminar
Arne Nielsen refererede fra præsidiemødet i Tromsø og Peter Jon Larsen refererede fra
direktørmødet i Malmø. Referaterne fra møderne er nu tilgængelige på FNF’s hjemmeside –
www.fnf.se.
Forretningsudvalget bad formanden om at tage det referattekniske spørgsmål op og anbefale FNF,
at det fremover bliver beslutningsreferater.
Peter Jon Larsen redegjorde endvidere for forløbet af Nordjobb 2010, som for Danmarks
vedkommende ikke var tilfredsstillende. Vi havde for lille en produktion både indgående og
udgående, og nok har den økonomiske krise påvirket forholdene med at skaffe job til Nordjobb,
men det er vigtigt, at indsatsen bliver styrket både i år og i de kommende år, ellers kan det få
katastrofale følger for støtten fra såvel Nordisk Ministerråd som Beskæftigelsesministeriet.

Forretningsudvalget havde modtaget programmet for FNF’s Styreseminar, som i år ville blive
afholdt på Schæffergården den 11. – 12. september, hvor bl.a. den nordiske samarbejdsminister
havde givet tilsagn om at komme med et indlæg. Arne Nielsen, Susanne Prip Madsen, Erik
Rasmussen, Merete Riber, Svend Tychsen og Peter Jon Larsen deltager for Danmark.
6. Økonomi
Peter Jon Larsen havde med kommentarer udsendt halvårsbudgetopfølgningen forud for mødet.
Han gennemgik hovedtallene og kunne fastholde, at der fortsat ikke var ”røde lamper”.
Budgetopfølgningen ligger så tæt på budgettet, som det næsten kunne. Der er dog fortsat
periodiseringer, der kan forstyrre billedet, men de er ikke til at få øje på umiddelbart.
Georg Møller bad om, at budget 2011 kom på næste møde, hvor forretningsudvalget udarbejder
oplægget til landsstyrelsens møde i november. Han opfordrede også til, at medlemmerne af Nordisk
Råds danske delegation modtog en redegørelse for foreningens klemte økonomiske situation.
Svend Tychsen bad om, at få en fremskrevet budgetopfølgning for 3. kvartal, der – i så høj grad det
var muligt – viste årsregnskabets niveau.
Forretningsudvalget tilsluttede sig forslagene.
Georg Møller tog huslejeemnet op med henvisning til handlingsplanen, hvor der står at ”der
foretages fortsat sonderinger …., subsidiært finde andre alternativer…”.
Forretningsudvalget havde en drøftelse men var enige om, at vi foreløbig skulle koncentrerer os
om at få nye projekter ind i arbejdet, som kunne være med til at finansiere huslejen.
7. Meddelelser
a.) Formand
Arne Nielsen havde ikke yderligere meddelelser.
b.) Generalsekretær
Peter Jon Larsen havde ikke yderligere meddelelser.
c.) Forretningsudvalg, herunder rapporter fra udvalgene
Der havde ikke siden sidst været møder i de stående udvalg.
d.) 2011 gruppens udkast til kommissorium
Arbejdsgruppen havde afholdt møde i løbet af sommeren, hvor gruppen var konstitueret med
Susanne Prip Madsen som formand og gruppen var kommet med et forslag til kommissorium,
som havde været udsendt på forhånd.
Forretningsudvalget godkendte kommissoriet.

8.

Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde(r)

Næste møde blev aftalt til
TIRSDAG DEN 26. OKTOBER 2010 KL. 12.30 – 15.30
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

PJL/pjl 25.08.10

