FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF
FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007 KL. 12.00 – 16.45
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
Til stede: Frode Sørensen (landsformand), Arne Nielsen (næstformand), Poul E. Frederiksen,
Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Erik Rasmussen og Merete Riber.
Referat: Peter Jon Larsen.
Frode Sørensen henviste til den udsendte dagsorden med kommentarer og forslag til beslutninger,
som han havde udarbejdet. Han lagde også op til flere møder i 2008 og foreslog at der fra
forretningsudvalgsmøderne fremover blev udarbejdet beslutningsreferater, dog således at
medlemmer af forretningsudvalget altid vil kunne begære at få protokolført deres synspunkter.
Forretningsudvalget godkendte dette.
1. Godkendelse af dagsorden
Forretningsudvalget godkendte dagsordenen.
2. Godkendelse af referat fra 10. oktober 2007
Forretningsudvalget godkendte referatet.
3. Beslutningspunkter
a.) Ændring af FNFs vedtægters § 4 stk. 3
FNFs generalsekretær foreslog på præsidemødet i Oslo den 29. oktober 2007 at ændre FNFs
Vedtægters § 4 stk. 3, så FNFs formandskab følger formandskabet i Nordisk Råd og at
mandatperioden som følge deraf ændres fra 2 til 1 år.
Ændringen blev indstillet til vedtagelse på FNFs præsidemøde og har efterfølgende været udsendt
til forretningsudvalget til skriftlig afgørelse.
Rotationen i Nordisk Råd er: 2008 Finland, 2009 Sverige, 2010 Island, 2011 Danmark og 2012
Norge.
Forretningsudvalget besluttede:
- at godkende ændringen af Vedtægterne for FNF § 4 stk. 3.
b.) Morgengry og Skumringstid 2007 og 2008
Denne aktivitet har i 11 år været gennemført som et fælles nordisk projekt, styret af FNF og med
økonomisk tilskud fra Nordisk Ministerråd.

Ministerrådet har besluttet at sidste gang der ydes tilskud bliver i 2008, dvs. at enten falder
aktiviteten bort, videreføres som et fælles nordisk projekt, eller gennemføres af hvert land for sig.
I år var aktiviteten den 12. november Morgengry med Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe går
ombord og Ronja Røverdatter var på skolerne kl. 9.00 og Skumringstid på bibliotekerne eller
arrangeret af lokalafdelingen med Kristin Lavrandsdatter af Sigrid Undset blev afholdt kl. 19.
I Norden og de Baltiske lande var der aktiviteter 2.000 steder, heraf 455 i Danmark:
84 Hovedbiblioteker, 46 Biblioteksfilialer, 48 skoler, 262 skolebiblioteker og 15 afdelinger af
Foreningen NORDEN.
Forretningsudvalget besluttede:
Aktiviteten er af stor betydning for vore muligheder for at bibeholde skoler og biblioteker som
medlemmer, men også af hensyn til de mange folk som over alt i landet deltager i denne nordiske
aktivitet.
- Foreningen NORDEN ønsker at aktiviteterne fortsætter uanset om den økonomiske støtte
falder bort
- Foreningen NORDEN sørger for at punktet kommer på dagsordenen for præsidiemødet i
Stockholm den 29. januar med henblik på en drøftelse af om aktiviteten uden NMRs tilskud
skal fortsætte som et fælles nordisk initiativ
- aktiviteten drøftes igen på det næste forretningsudvalgsmøde.
c.) Landslotteri 2007 og 2008
Gennem mange år har Foreningen NORDEN gennemført sit årlige landslotteri, indtil for et par år
siden med traditionelle lodsedler, men de seneste år med skrabelodder så køberne straks kan se om
der er gevinst.
Der trykkes årligt 170.000 lodsedler og salget har været støt faldende og i 2007 er der i alt solgt
godt 40.000 lodsedler. Stk. prisen er 10 kr.
Kun omkring halvdelen af lokalafdelingerne deltager i salget med stærkt varierende salg:
11 afdelinger sælger 1000 lodsedler eller mere
17 afdelinger sælger 500 - 999 lodsedler
46 afdelinger sælger 100 - 499 lodsedler
1 afdeling sælger
1 -100 lodsedler
Lokalafdelingerne får 5 kr. pr. solgt lodseddel i alt. Kr. 201.200.
Landsforeningen centralt dækker omkostningerne til trykning, afgifter, forsendelse og revision i alt
ca. 110.000 kr., der er præmier for ca. 275.000 kr., men da mindre end 25 % af lodsedlerne blev
solgt, så var Landsforeningen hovedgevinstvinder, idet der alene blev uddelt præmier for godt
52.000 kr.
Landsforeningen centralt havde på grund af præmieudbetalingerne et overskud på godt 35.000 kr.
Men der skal ikke meget til at der bliver tale om et centralt underskud.
Forretningsudvalget besluttede:
- at der også i 2008 gennemføres et Landslotteri
- at der gøres en indsats for at få alle afdelinger til at deltage
- at tidspunktet indrettes således at vi kan reklamere for salget i Norden NU
- at der i 2008 kun trykkes 85.000 lodsedler, med tilsvarende reduktion (halvering) af præmier
- at lotteriet drøftes på Landstyrelsens møde i februar og efteråret 2008, samt i forbindelse
med repræsentantskabsmødet i maj 2008

-

at det foreslås landstyrelsen, at såfremt lotteriet skal fortsætte, så skal der ske en
forholdsmæssig. reduktion i lokalafdelingernes andel, såfremt Landsforeningen centralt får
underskud.
d.) Norden i Fokus 2008/09

Forretningsudvalget modtog en redegørelse for de seneste dages turbulente udvikling vedr. Norden i
Fokus, hvor Nordisk Ministerråd på trods af en meddelelse af 2. november om at vi fortsat i 2008
og 2009 skulle varetage gennemførelsen af Norden i Fokus i Danmark, den 13. december telefonisk
meddelte, at Norden i Fokus i Danmark pr. 1. januar 2008 ville blive forvaltet fra Nordisk
Ministerråds sekretariat. Landsformanden og generalsekretæren havde været i tæt kontakt i sagen
og havde just om formiddagen haft møde med NMRs kommunikationschef Karin Arvidsson.
Forretningsudvalget besluttede:
- at bede Frants Hagen Hagensen se på sagens juridiske aspekter
- opsige kontrakten med Slots- og Ejendomsstyrelsen vedr. Frederiks Bastion
- ikke at indgå kontrakt vedrørende cafédrift på Bastionen
- at fortsætte forhandlinger med henblik på at finde en løsning.
Frode Sørensen meddelte, at NMR havde besluttet at stoppe tilskuddene til de nordiske regionale
informationskontorer fra 2009, hvilket betyder, at der skal findes nye løsninger i forbindelse med
Nordisk Informationskontor i Flensborg ligesom tilskuddet fra NMR til Norden Nu falder bort, da
det lå under samme bevilling.
Kl. 15.30 kom en telefonisk meddelelse fra Nordisk Ministerråds kommunikationschef Karin
Arvidsson om, at NMR efter nærmere overvejelse havde besluttet, at Foreningen NORDEN også
skal have administrationen af Norden i Fokus i 2008.
Forretningsudvalget tog herefter sagen op i det lys. Forretningsudvalget drøftede hvordan Norden
i Fokus skal udvikle sig, så vi foruden at vi opfylder de kontraktlige forpligtelser over for Nordisk
Ministerråd, også ser på hvordan projektet kan markedsføre og profilere Foreningen NORDEN,
herunder mulighederne for at aktiviteter også lægges uden for København.
Det seneste år, er de fleste debatarrangementer flyttet fra Frederiks Bastion til Ministerrådets lokaler
i Store Strandstræde, det gælder specielt debatmøder, og det var måske fornuftigt nok, da der
tilsyneladende kommer flere til arrangementerne.
Frederiks Bastion benyttes nu mest til udstillinger og musik.
Vi kan tidligst opsiges fra Bastionerne pr. 30. juni 2009. Vi kan udtræde med et halvt års opsigelse.
En evt. bortforpagtning af caféen blev drøftet på grundlag af et udkast til forpagtningsaftale.
Forretningsudvalget drøftede Norden i Fokus arrangementerne på grundlag af en fremlagt plan.
Forretningsudvalget besluttede:
- at fortsætte udviklingen af Norden i Fokus med de aktiviteter, der var planlagt
- at godkende udkastet til forpagtningsaftale vedr. caféen med den ændring, at kontrakten
udløber 31. december 2008
- at forberede en opsigelse af Frederiks Bastion pr. 31. december 2008, hvis ikke aktiviteterne
kan fastholdes.

e.) Skolearbejdet 2008
Arbejdsopgaver og arbejdsplan for Foreningen NORDENs skolekonsulent okt. 2007 – ultimo 2008
var genstand for en drøftelse.
Forretningsudvalget besluttede:
- at fremsende notatet til Skolenetværket med anmodning om at det drøftes på mødet den 26.
januar med efterfølgende indstilling til forretningsudvalget
- forretningsudvalget drøfter igen skolearbejdet på det første møde i 2008.
f.) Hallo Norden
Forretningsudvalget fik en orientering om Hallo Norden aktiviteterne. Der har været drøftelser
mellem FNF og NMR om at få 2-årige kontrakter for Hallo Norden aktiviteten.
Forretningsudvalget fik en orientering fra et møde som Peter Jon Larsen havde den 14. december
2007 med NMRs projektleder på Hallo Norden – Johan Lindblad, og hvoraf det fremgik, at
Foreningen NORDEN får 550.000 kr. for at drive virksomheden i 2008.
Forretningsudvalget drøftede først, hvad der kan gøres for at gøre Hallo Norden mere kendt og
hvordan Foreningen NORDEN i højere grad kan profilere sig på Hallo Norden aktiviteten. Er der
spørgsmål der kan betragtes som grænsehindringer og som vi kan sætte politisk fokus på?
Forretningsudvalget besluttede:
- det fortsat foreningens målsætning af hensyn til planlægningen at der skal indgås aftaler på
min. 2 år
- forretningsudvalget følger løbende udviklingen i Hallo Norden i Danmark.
g.) Ny overenskomst
Forretningsudvalget modtog orientering om, hvad der skal ske i forbindelse med ny overenskomst
for medarbejderne på landskontoret. Den nuværende overenskomst udløber den 31. marts 2008, og
2005-overenskomsten er just blevet opsagt af HK.
På mødet blev forretningsudvalget orienteret om hvad den totale lønsum for de ansatte
medarbejdere var for 2008.
Forretningsudvalget besluttede:
- at Forretningsudvalget skal inddrages i drøftelserne vedrørende overenskomstforhandlingerne, hvis der er udsigt til, at de kan få budgetmæssige konsekvenser.
h.) Nordjobb
Nordjobb, her var vedlagt FNFs statusrapport Nordjobb 2007 af 16. oktober 2007.
Danmark havde stort set opfyldt målsætningen med at skaffe 130 arbejdspladser, der blev til 125.
De 125 har været på følgende arbejdspladser: 15 Jensen Seeds i Odense, 28 hos hhv. Unifish og
Werner Larsson i Skagen, 25 på Herlev hospital, 6 ved Københavns kommune, 6 hos Delfinvask i
Dragør, 3 + 2 hos ISS Rengøring i Bagsværd og København, 5 på Bakken i Klampenborg, 2 hos
Vikargruppen på Frederiksberg, 4 ved Frederiksberg Kommune, 2 ved Ålborg Kommune, 2 ved
Profilmatch i København og 2 ved Dorthe Mariehjemmet i Rødovre. De sidste er fordelt på
arbejdspladser i hovedstadsområdet som har taget én hver.

Det så mere trist ud med antallet af danske unge som kommer ud i job, det var i 2005 30, i 2006
faldt det til 23 og i 2007 med en stigning til 39.
Peter Jon Larsen redegjorde for de drøftelser der havde været i direktørkollegiet, og som indebærer
at der kommer flere midler ud decentral, men samtidig skal det enkelte land stå for en større del af
rådgivningen og coachingen.
Forretningsudvalget besluttede:
- at tage Nordjobb-aktiviteten op i FNF, herunder specielt det faktum, at ud af 719 unge
nordboere som sendes ud kommer 583 ud af 719 fra Sverige og Finland, dvs. > 80 %, kun
Norge med 21 står svagere end Danmark
- at bede Nordjobbnetværket om til næste forretningsudvalgsmøde at komme med forslag til
en Plan 2008, gerne med flere nordiske unge i Danmark, men først og fremmest en indsats
for at få unge danskere ud i Nordjobb.
i.) Fastlæggelse af forretningsudvalgs- og landsstyrelsesmøder 2008
Forretningsudvalget besluttede:
- 22. februar kl. 12 – 16 – Forretningsudvalgsmøde
- 23. februar kl. 11 – 16 – Landstyrelsesmøde i København (er aftalt)
- 16. april kl. 12 – 16 – Forretningsudvalgsmøde
- 28. maj kl. 12 – 16,30 – Forretningsudvalgsmøde i Odense
- 28. maj kl. 17 – 21 – Landsstyrelsesmøde i Odense
- 02. september kl. 12 – 16,30 – Forretningsudvalgsmøde (i forbindelse med formandsmødet i
Århus)
- 04. oktober kl. 11 – 16 – Landsstyrelsesmøde i Kolding
- 22. oktober kl. 12 – 16 – Forretningsudvalgsmøde
- 17. december kl. 12 – 16 – Forretningsudvalgsmøde
Andre møder:
- 29. – 30. januar – FNF præsidemøde i Stockholm
- 08. – 09. april – FNF direktørmøde i Stockholm
- 23. – 25. maj - FNF direktørmøde i Visby på Gotland
- 23. maj – FNF præsidiemøde i Visby på Gotland
- 24. maj – Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde i Ålborg
- 14. august formandsmøde i Korsør
- 02. september formandsmøde i Århus
- 26. – 28. september – FNF styrelsesseminar i Sverige
- 26. oktober - FNF præsidiemøde i Helsingfors (Nordisk Råds session 27. – 29. Oktober)
- 27. oktober – FNF direktørmøde i Helsingfors
j.) Medlemsinformation
På baggrund af forretningsudvalgets tidligere drøftelse om E-post-service og Poul E. Frederiksens
mail af 5. december 2007 drøftedes, hvordan vi kan sikre medlemmerne/lokalforeningerne en bedre
og hurtigere information om aktuelle temaer.

Forretningsudvalget besluttede:
- på forsøgsbasis at skal lave et informationsbrev som hver måned skal udsendes til
lokalafdelingernes formænd, som så kan videredistribuere informationen til lokalafdelingens
bestyrelse/medlemmer
- at vi skal undersøge, hvilke indtægter der kan opnås ved at udbyde annonceplads i Norden
NU og på foreningens hjemmeside
- at evaluere informationerne på de kommende formandsmøder.
k.) Venskabsbysamarbejdet
Forretningsudvalget havde modtaget en mail fra Georg Møller, formand for Rudersdal.
Peter Jon Larsen orienterede i tilknytning til punktet om en henvendelse om rådgivning som
landsforeningen har ydet til lokalafdelingen i Assens og Assens Kommune.
Forretningsudvalget drøftede henvendelsen fra Rudersdal herunder hvilke yderligere aktiviteter vi
evt. kan iværksætte for at understøtte venskabsbysamarbejdet i endnu højere grad.
Forretningsudvalget besluttede:
- at kortlægge situationen med venskabsbysamarbejdet i 2008, så vi kan få et overblik over
tilstanden
- at tage venskabsbysamarbejdet op i FNFs direktørkollegium med henblik på at se de
nordiske virkninger.
l.) Skåne-Sjælland
Punktet blev drøftet med baggrund i en henvendelse fra Georg Møller og fra Poul E. Frederiksen.
Forretningsudvalget besluttede:
- at landsorganisationen alene skal ind i starten med henblik på at sætte sagen i gang, hvilket
kan ske ved at repræsentanter fra alle kredse og lokalafdelinger på Sjælland mødes i
landsorganisationens regi og aftaler den videre proces.
m.) Valgretsspørgsmålet
Et oplæg var udsendt til forretningsudvalget, hvor Foreningen NORDEN foreslår, at danske
statsborgere, der betaler skat i Danmark får stemmeret, uanset om de midlertidigt bor i udlandet.
Foreningen NORDEN foreslår, at Valglovens § 2, stk. 2 tilføjes et nyt afsnit: ”Personer, der er
danske statsborgere og betaler skat i Danmark.” Argumentation er at rettigheder og pligter bør
følges ad. Når man betaler skat til den danske stat, bør man også have indflydelse på hvem, der skal
forvalte pengene.
Forretningsudvalget besluttede:
- at godkende forslaget
- at følge op både pressemæssigt og politisk.

4. Meddelelser
a.) Landsformanden
Frode Sørensen meddelte, at han havde sendt et brev til Connie Hedegaard, hvor han havde takket
for samarbejdet og lykønsket hende med sit nye ministerium, hvor han havde bebudet, at vi også
havde nordiske interesser på klima-området. Han rapporterede også fra et møde, som han og
generalsekretæren havde haft med Dansk Folkeoplysnings Samråd, som bl.a. også ville prioritere
klima op til topmødet 2009.
b.) Generalsekretæren
Peter Jon Larsen meddelte, at klima også var en prioritet i vort samarbejde med Københavns
Kommune om Øresundsmiljøskolen på Carls Bastion. Han fortalte også om opfølgningen på
repræsentantskabets beslutninger vedr. studiekredsmaterialet og skoleambassadørordningen.
c.) Forretningsudvalgsmedlemmerne
Henrik Hagemann berettede om Nordisk Råds session og især om de sikkerhedspolitiske
spørgsmål, debatten om de selvstyrende områders placering i Nordisk Råd og om sprogpolitikken.
5. Fastsættelse af næste møde
Næste møde blev fastsat i henhold til den tidligere vedtagne mødeplan, nemlig
Fredag den 22. februar kl. 12 – 16
på landskontoret
6. Eventuelt
Mødet blev konkluderet med ønsket om en god jul og et godt nytår.

PJL/pjl 11. januar 2008

