FORENINGEN NORDEN
REFERAT AF
FORRETNINGSUDVALGSMØDE
TORSDAG DEN 22. JANUAR 2009 KL. 12 - 15.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
Til stede: Arne Nielsen (næstformand), Henrik Hagemann, Susanne Prip Madsen, Georg Møller,
Erik Rasmussen og Merete Riber.
Referat: Peter Jon Larsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Forretningsudvalget godkendte dagsordenen.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Forretningsudvalget godkendte referatet fra 2. september 2008.
Angående mødet i forretningsudvalget den 17. december 2008 blev punkt 4 a.) Drøftelse af den måde
løsningen af administrative og politiske opgaver foregår på i foreningen behandlet. Derefter blev mødet
suspenderet.
3. Evaluering af Internt Kursus
Forretningsudvalget havde en positiv evaluering. Der havde været en god stemning på kurset og en
pæn deltagelse, og der var kun modtaget positive tilbagemeldinger fra kursets deltagere.
Forretningsudvalget var også enigt om, at cafe-modellen virkede godt i og med den sikrede alle
deltagere blev involveret i drøftelserne, ligesom forretningsudvalget glædede sig over den hurtige
rapportering fra kurset i form af en cd-rom og offentliggørelsen på foreningens hjemmeside.
4. Beslutningspunkter
a.) landsformand
Forretningsudvalget drøftede udviklingen efter landsformanden havde valgt at afgå, og kom med
følgende udtalelse, som vil blive sendt til landsstyrelsen:
”I forbindelse med Frode Sørensens tilbagetræden som formand vil forretningsudvalget give udtryk
for følgende:
Et enigt forretningsudvalg har over for Frode tilkendegivet, at man ikke længere kunne bakke op om
den måde, formanden søgte at lede foreningen på.

Vi mener ikke at Frode har haft tilstrækkelig fokus rettet mod løsning af foreningens basale problem,
økonomien, herunder fastholdelse af og udvidelse af Foreningen NORDENs projekter.
Forretningsudvalget vil samtidig tilkendegive, at vi ikke har haft forholdet til landskontoret eller
generalsekretæren som grundlag for vores tilkendegivelser over for formanden.
Frode Sørensen, forretningsudvalget og generalsekretæren har alle givet udtryk for, at man ikke ønsker
dramatik om denne situation.
Forretningsudvalget har derfor det ønske, at man på repræsentantskabsmødet i maj 2009 i god ro kan
vælge en ny formand for en forening, der arbejder fremadrettet for at opfylde formålet.
På landsstyrelsesmødet i marts vil der blive givet en nærmere redegørelse, og forretningsudvalget vil
som valgudvalg stræbe efter at kunne præsentere kandidatforslag til posten som landsformand.
Forretningsudvalget mener ikke på denne baggrund, at der er grund til at indkalde landsstyrelsen til et
ekstraordinært møde, som Katrine Stensgaard på Fynskredsens vegne har bedt om.”
b.) Informationsudvalg, valg af ny formand
Forretningsudvalget bad Georg Møller om at overtage den vakante plads som formand for
Informationsudvalget, hvilket han indvilgede i.
Forretningsudvalget var opmærksomt på, at Lizzie Moe var indtrådt i udvalget. Da udvalgene jf.
foreningens vedtægter § 11, stk., 4 hidrører under landsstyrelsen, skal suppleringen tages op til
godkendelse på det kommende landsstyrelsesmøde inden det kan træde i kraft.
Georg Møller refererede fra det seneste møde, hvor der var ros til bladet. Udvalget drøftede dog en
informationsprofil, hvor bladet, hjemmesiden mm. indgik mere sammenhængende. Referatet er
tilgængeligt på hjemmesiden.
c.) Økonomi, herunder budget 2009
Peter Jon Larsen meddelte, at den foreløbige opgørelse over regnskabet for 2008 så godt ud, og alt
tydede på, at vi holdt budgettet og opnå det forventede overskud på regnskabet. Han gjorde også
opmærksom på, at medlemssituationen igen var stabiliseret efter nedgangen sidste år i og med, at
medlemsstatistikken vise en tilbagegang på 73 personlige medlemmer i 2008. Med hensyn til budgettet
for 2009, så var præmisserne for det budget landsstyrelsen havde haft til godkendelse på seneste møde
ikke ændret.
Forretningsudvalget blev orienteret om udviklingen i forhandlingerne med Udenrigsministeriet,
Undervisningsministeriet og Nordisk Ministerråd. Der blev fortsat arbejdet ihærdigt på at få nye
projekter ind på primært klimaområdet, som kunne erstatte de projekter (Norden i Fokus og tilskuddet
til informationsaktiviteterne) som nu bortfaldt.
Forretningsudvalget arbejdede videre med budgettet ud fra den beslutning, landsstyrelsen havde taget,
og ville være parat til at rapportere tilbage til landsstyrelsen på landsstyrelsens møde i marts.

Forretningsudvalget understregede vigtigheden af, at der i 2009 blev taget særlige initiativer med
henblik på at få løftet foreningens finanslovstilskud fra 2010.
Henrik Hagemann forslog, at der blev taget en kontakt til folketingets partiers finansordførere og
udenrigsministeriets direktør med henblik på at bane vejen for et forhøjet statstilskud.
d.) Per Nielsen turné
Forretningsudvalget besluttede at aflyse turnéen, at da der ikke inden den fastsatte tidsfrist var
kommet de ønskelige tilmeldinger til turnéen fra kredsene.
e.) Landslotteri
Forretningsudvalget besluttede, at landslotteriet gennemføres som tidligere. Tidspunktet for lotteriet
er 1. marts til 30. april 2009. Der vil, som tilfældet også var sidste år, blive annonceret for lotteriet i
Norden NU og på foreningens hjemmeside.
f.) Henvendelse fra Fynskredsen
Forretningsudvalget drøftede henvendelsen fra Fynskredsen, som ville blive sendt ud til
landsstyrelsen og kredsformændene. Forretningsudvalget bad Arne Nielsen udfærdige et svar til
Kathrine Stensgaard og Fynskredsen på grundlag udtalelsen under pkt. 4 a.) på dagsordenen.
Udtalelsen vil sammen med henvendelsen fra Fynskredsen blive sendt til landsstyrelsen, kreds- og
lokalafdelingsformænd.
Forretningsudvalget finder anledning til at tilkendegive, at man har fuld tillid til den måde,
landskontorets personale herunder generalsekretæren udøver sin virksomhed på. Det præciseres, at
forretningsudvalget fortsat vil lægge vægt på, at sager med politisk indhold fra den indledende fase
behandles i udvalg og forretningsudvalg.
g.) Henvendelse fra Vejlekredsen
Forretningsudvalget havde modtaget skrivelsen fra Vejlekredsen, hvor de beretter om kredsens
organisatoriske problemer. Forretningsudvalget henviste behandlingen til aktivitetsudvalget.
h.) Landsstyrelsesmødet den 21. marts
Forretningsudvalget ville i tillæg til de normale dagsordenspunkter medtage følgende
dagsordenspunkter ved indledningen til mødet: Redegørelse fra forretningsudvalget om situationen
vedrørende landsformand og formandskrisen og foreningens økonomi fremsendt af Kathrine
Stensgaard på vegne af Fynskredsen. Endvidere ville punktet (jf. 4 b.) om konstitueringen af Lizzie
Moe blive sat på dagsordenen.
i.) Stemmeretskonferencen

Susanne Prip Madsen havde fået henvendelser fra folk, der havde deltaget i stemmeretskonferencen
om, hvordan foreningen ville følge op på konferencens tema.
Georg Møller påpegede, at der havde været to ”skoler” på konferencen, nemlig de der mente, at
sikringen af stemmeretten til danskere, der er bosiddende uden for landet og dermed ikke opfyldte
grundlovens bopælspligt alene kunne ske ved en grundlovsændring, og de der mente, at det kunne ske
ved en ændring af valgloven.
Forretningsudvalget henviste til foreningens tidligere vedtagelser og redegørelser i sagen, som findes
på foreningens hjemmeside og bad Susanne Prip Madsen, Georg Møller og Peter Jon Larsen om at
komme med et forslag til brev, der i givet fald kunne sendes til det folketingsudvalg, der havde med
valgloven at gør.
5. Meddelelser
a.) Landsformanden
Arne Nielsen informerede om de ændringer, der var i Nordplusprogrammerne. Ændringerne ville også
fremgå af den kommende formandsinfo.
b.) Generalsekretæren
Peter Jon Larsen informerede om, at Fondet for dansk-islandsk Samarbejde på hans initiativ havde
lavet en hjælpepakke på 250.000 kr., der kunne søges af nødstedte islændinge, der var på midlertidigt
ophold i Danmark, f.eks. studerende. Han informerede også om, at ideen med Klimaindkøbsposerne
havde været så stor en succes, at der nu var taget beslutning om at producere poserne i et oplag på
5.000, hvoraf mere end 3000 allerede var solgt. Han henviste endvidere til initiativet med at få flere
annoncører på foreningens hjemmeside med henvisning til at de også kunne tegne annoncer i Norden
Nu, samt det julebrev han havde sendt til lokalafdelingsformændene vedrørende
venskabsbysamarbejdet, hvor KL’s brochure på opfordring fra Georg Møller var ilagt.
c.) Forretningsudvalget
-

Aktivitetsudvalget

Arne Nielsen informerede om, at udvalget var indkaldt til møde den 28. januar, hvor
arbejdsbetingelserne, som forretningsudvalget tidligere havde være inde i, ville blive taget op ligesom
Strategiplan, formandsmøder mm.
-

Skole- og biblioteksudvalget

Merete Riber orienterede fra Skole- og Biblioteksudvalget Hun uddelte et brev, som udvalget
foreslog, blev sendt til Undervisningsministeren med en kraftig opfordring til, at tekster på norsk og
svensk blev en del af folkeskolens afgangsprøve, samt at arbejdet med norsk og svensk styrkes i
læreruddannelsen. Forretningsudvalget tiltrådte brevet.

-

Klima- og miljøudvalget

Susanne Prip Madsen orienterede fra Miljø- og Klimaudvalget. Hun henviste til udvalgets forslag
vedrørende for temadrøftelsen om klima på repræsentantskabsmødet, som Forretningsudvalget
vedtog, at der blev arbejdet videre efter.
Udvalget havde også haft et ønske i forbindelse med uddelingen af Foreningen NORDENs hæderspris.
Forretningsudvalget besluttede, med henvisning til sidste års drøftelse, at Foreningen NORDENs
hæderspris 2009 blev tildelt Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, som bl.a. indeholder Bodil Kaalund
samlingen, og som netop samtidig med tildelingen af hædersprisen vil have en særlig udstilling af
Foreningen NORDENs protektor, Dronningens værker.
-

Sprogudvalget

Henrik Hagemann orienterede om arbejdet med den nye nordiske sprogkonvention og om dens
politiske indhold. Der var i hans øjne tale om en god konventionstekst og en klar forbedring i forhold
til tidligere. Og eftersom den internationalt set er fornem som sprogpolitisk dokument, bør den få
publicitet - men først efter ratifikationen!
Forretningsudvalget besluttede ikke gør noget i anledning af forslaget til ny nordisk sprogkonvention,
men alene gennem Foreningerne Nordens Forbud udtale sin påskønnelse.
6. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde
Det næste møde blev fastsat til
TIRSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 11.30 – 15.00 PÅ LANDSKONTORET
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