FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF
FORRETNINGSUDVALGSMØDE
FREDAG DEN 20. FEBRUAR 2009 KL. 11.00 - 14.30
PÅ DEN GAMLE KRO I ODENSE
Til stede: Arne Nielsen (konstitueret formand), Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen,
Georg Møller, Erik Rasmussen og Merete Riber.
Referat: Peter Jon Larsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 22. januar 2009
Referatet blev godkendt.
3. Beslutningspunkter
a.) landsformand
Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at forretningsudvalget som valgudvalg har den opgave at
sikre en mulig løsning på personvalg, herunder valg til landsformand. Alle i foreningen har ret til at
fremkomme med kandidatforslag, og her har forretningsudvalget/valgudvalget ingen særskilte
beføjelser.
Forretningsudvalget drøftede situationen, herunder behovet for en særlig profilformulering.
Forretningsudvalget var opmærksomt på, at der ifølge de nye vedtægter formelt først skulle
vælges ny landsformand på repræsentantskabsmødet 2010. Forretningsudvalget havde derfor
mulighed for som valgudvalg at indstille, at Arne Nielsen fortsatte frem til 2010 med mindre der
kom en oplagt kandidat, som hele foreningen kunne samles om.
b.) planlægning af næste landsstyrelsesmøde den 21. marts i Kolding
Forretningsudvalget vil anmode Frode Sørensen om at fremsende et bebudet notat om Frodes
formandsperiode til landskontoret, så det kan indgå i drøftelserne på mødet i landsstyrelsen den 21.
marts.
Forretningsudvalget ville indstille, at drøftelsen af dette punkt i landsstyrelsen i marts ville foregå
uden deltagelse af landskontorets personale.
Forretningsudvalget gennemgik i øvrigt de punkter, der skulle på landsstyrelsens møde, herunder

-

-

Konstitueringer, hvor Informationsudvalget skulle konstitueres med ny formand,
hvor forretningsudvalget foreslår Georg Møller, ligesom Frode Sørensens
forslag om at Lizzie Moe indtræder i informationsudvalget skulle godkendes i
landsstyrelsen.
Situationen i kredse og lokalafdelinger skulle op med udgangspunkt i brev fra
Roar Hymøller om situationen i Vejle-kredsen. Også situationen i Nyborg og
Ribe-kredsen vil blive taget op.

c.) venskabsbyer
Georg Møller havde overfor Nordisk Kulturfond taget fremtidens samarbejdsform inden for
venskabsbykæden op, herunder formålet at drøfte en fælles vision og strategi for et samarbejde
primært inden for den folkelige kultur med nordiske temaer. En strategi på området skal fokusere på
at understøtte foreningernes prioritering ved at formulere et samarbejde på tværs inden for en række
kulturelle fokusområder (netværkssamarbejde): hvilke kulturelle kompetencer i netværket kan
udvikles; hvad skal der til for at styrke tværgående relationen til folkelige foreninger (idræt, teater,
spejder, erhvervsgrupper m.fl.); kan man inddrage erhvervslivet (herunder turisme) i et partnerskab;
hvilke støtteordninger skal vi have fokus på.
Forretningsudvalget fandt tiden moden til en bredere drøftelse af det nordiske
venskabssamarbejde på grundlag af bl.a. ovenstående, hvorfor forretningsudvalget ville sikre, at
venskabsbysamarbejdet blev taget på næste præsidiemøde i FNF, som i maj skulle afholdes i Århus.
d.) aftale med Nordisk Informationskontor i Sydslesvig
Peter Jon Larsen forelagde udkast til aftale med Nordisk Informationskontor, hvor kontoret skulle
modtage 50.000 kr. fra landsforeningen mod at Nordisk Informationskontor i 2009 arrangerer en
turné til ca. 5-6 af Foreningen NORDENs lokalafdelinger i Danmark. Informationskontoret står for
tilrettelæggelse, fondsansøgninger og kontakten mellem de i fællesskab valgte lokalafdelinger,
ligesom Nordisk Informationskontor står for opdatering af udvidelse af læsekredsmateriale til
nordiske læsekredse, herunder ser på mulighederne for at lave et forslag til læsekredse over temaet
Indvandreres møde med nordboer – Nordboers møde med indvandrere. Ejerskabet til det samlede
materiale deles af Nordisk Informationskontor og Foreningen NORDEN.
Forretningsudvalget tilsluttede sig aftalen.
e.) økonomi 2008 og 2009
Peter Jon Larsen orienterede om regnskabet for 2008, som i udkast blev omdelt til
forretningsudvalget. Økonomien havde udviklet sig stort set som forventet i budgettet, dog var
overskuddet blevet reduceret med kr. 12.500 i forhold til det først oplyste, idet der var indgået en
regning på ekstraordinær regnskabsmæssig assistance fra revisionsfirmaet.
Peter Jon Larsen orienterede om ansøgninger vedrørende klima, som gerne skulle erstatte Norden
i Fokus. Der var sendt til Dansk Folkeoplysnings Samråd, Undervisningsministeriet, to til
Bæredygtig Udvikling puljen i NMR, Miljøafdelingen i NMR, Peoples Climate Action (PCA) og
Nordplus. Han gjorde endvidere opmærksom på, at der blev sparet alle steder i foreningen for at

afbøde virkningerne af de manglende projekter, men udsigterne for regnskabet 2009 var stadig
dystre, hvis ikke der kom en ekstraordinær saltvandsindsprøjtning helst i form at et forhøjet
statstilskud.
Henrik Hagemann foreslog, at der blev holdt et møde med Udenrigsministeriets direktør om en
forhøjelse af statstilskuddet, hvor Arne Nielsen og Peter Jon Larsen deltog sammen med
Marianne Jelved.
Forretningsudvalget tilsluttede sig forslaget, ligesom forretningsudvalget ville indstille til
landsstyrelsen, at Norden NU udkommer fire gange i 2009 samt at Internt Kursus afholdes.
f.) FNFs præsidie- og direktørsmøder
Arne Nielsen informerede om FNFs præsidiemøde, der havde været holdt i Island i slutningen af
januar. Mødet havde forløbet godt med konstruktive drøftelser om klima, globalisering, Nordjobb,
grænsehindringsarbejdet og sprogproblematikken. Mødet var faldet sammen med skiftet i den
islandske regering, og et indlæg om Islands økonomi havde givet mødet en ekstra dimension.
Henrik Hagemann rapporterede fra mødet mellem FNF og Nordisk Råds præsidium, hvor bl.a.
sprogkonventionen havde været på dagsordenen. Han noterede, at møderne mellem de to præsidier
var blevet bedre og bedre.
Peter Jon Larsen meddelte, at direktørmødet var udsat og bliver afholdt den 23. februar i Malmø.
4. Meddelelser
a.) Landsformand
Ingen meddelelser.
b.) generalsekretær
Ingen meddelelser.
c.) forretningsudvalget, herunder fra udvalgene:
- aktivitetsudvalget
Arne Nielsen refererede fra det seneste møde i Aktivitetsudvalget. Han henviste i øvrigt til
referatet, som ligger på hjemmesiden.
- skole- og biblioteksudvalg
Merete Riber meddelte, at næste møde i udvalget finder sted den 2. marts i Vejle. Her skulle
arbejdet med hjemmesiden tages op, kontakt til Sprogpiloterne ved Lis Madsen, kontakt til Dansk
Skoleidræt vedr. deres nordiske samarbejde, kontakt til bladet Folkeskolen for at få kritisk omtale af
CIRIUS´ administration af Nordplus, ligesom et spændende Nordisk Kursus i Nordjyllands Kredsen
måske var en god ide også på landsplan.

- miljø- og klimaudvalget
Der var ingen nye meddelelser.
- informationsudvalget
Georg Møller meddelte, at mødet i udvalget var blevet udsat til landsstyrelsen havde truffet
afgørelse om, hvor mange numre af Norden Nu, der skal udkomme i 2009. Udvalget arbejdede
fortsat med at få en ordning, så der kunne komme annonceindtægter til bladet. Udvalget havde
besluttet at indstille, at indstikket med alle lokalafdelingernes programmer, der kommer i efteråret,
udgår, hvorimod rejsekataloget bibeholdes.
Georg Møller rejste i den forbindelse spørgsmålet om, hvorvidt ikke-nordiske rejser kunne indgå.
En rejse til Strasbourg og Bas Rhin indgik i det seneste rejsekatalog.
Forretningsudvalget var enigt om, at rejser uden nordisk indhold ikke kunne få plads i
rejsekataloget i fremtiden.
- sprogudvalget
Henrik Hagemann refererede arbejdet med en ny nordisk sprogkonvention og sprogdeklaration
samt den nye organisering af sprogarbejdet i Nordisk Ministerråd. Udvalget havde også været inde i
sagen i forbindelse med en udtalelse om sprogproblematikken, som FNF havde udarbejdet.
5. Eventuelt, herunder fastsættelse af nyt møde
Susanne Prip Madsen gjorde opmærksom på, at FNU holdt landsmøde den 28. – 29. marts. Både
formand og næstformand gik af, så der var et arbejde i gang med at finde afløsere. Men stemningen
var god og optimistisk. Hun gjorde endvidere opmærksom på, at de frivillige organisationer (NGO)
i Østersøområdet mødes til VIII BS NGO Forum 2009 den 26. februar til 1 marts 2009 på LOskolen i Helsingør. Flere folk fra Foreningen NORDEN indgår i ledelsen og Københavns
afdelingen fik i sin tid opgaven at repræsentere Foreningen NORDEN, og det er hende, der nu
sidder på den plads.
Forretningsudvalget fastsatte de to næste møder til
LØRDAG DEN 21. MARTS 2009 KL. 9.00 (forud for landsstyrelsesmødet) i Kolding og
ONSDAG DEN 15. APRIL 2009 KL. 11.30 – 15.00 PÅ LANDSKONTORET.
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