FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
TIRSDAG DEN 9. JUNI 2015 KL. 14.00 – 16.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
VANDKUNSTEN 12, 1467 KØBENHAVN K

Til stede: Georg Møller (næstformand), Bente Dahl, Susanne Prip Madsen, Marion Pedersen
og Merete Riber.
Afbud: Karen Ellemann (folketingsvalg) og Birte Fangel.
Referat: Peter Jon Larsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 13. april 2015
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a.) Landsformand
Ingen meddelelser.
b.) Generalsekretær
Peter Jon Larsen fortalte om opfølgningen på Erhvervskonferencen, som ministeren havde lovet
Karen Ellemann, nu var på vej, da man først ville afvente vækstkonferencen. Han havde foreslået,
at opfølgningen kom til at ske på en måde, så den i en sammenhængende og overskuelig form
samlede og prioriterede den liste af handlinger, som de forskellige udvalg, der nu var nedsat på
vækstområdet. Han havde foreslået, at Helge Sander blev sat i spidsen for dette arbejde – gerne
med Foreningen NORDEN som sekretariat/sekretær.
Han fortalte endvidere om fremdriften i arbejdet med den nordiske arbejdsmarkedsmodel, som
kørte på skinner med professor Flemming Ibsen. Der var også taget kontakt med Bente
Sorgenfrey, FTF, som af ministeren er udpeget til ambassadør for formandskabet, og hun var
meget positiv og ville gerne påtage sig værtskabet i forbindelse med symposiet på Aalborg
Universitet den 3. december, lige som hun ville skrive forordet til den forskerrapport, der ville blive
produktet.

Generalsekretæren berettede om Lille Mølle, hvor der nu var aftalt nyt møde med Fritz Schur, lige
som han løbende var i kontakt med Nationalmuseet. Han fortalte om flytningen, som kørte efter
planen, lige som han fortalte om baggrunden for fritstillelsen af foreningens medlemssekretær.
c.) Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene
Georg Møller fortalte om forandringerne, som var sat i værk af kommunikationsudvalget. Han
oplyste, at generalsekretæren og han havde drøftet den ledige redaktørstilling og i fortsættelse heraf
ansat Esben Ørberg, der fra første nummer af Norden Nu i 2016 overtager redaktøransvaret, som
så kombineres med ansvaret for informationen på foreningens hjemmeside og de sociale medier, så
vi får en mere homogen informationsformidling. I konsekvens af formandsvalg og skift på
redaktørposten aflyses møde i kommunikationsudvalget den 20.8. 2015.
Han understregede også behovet for at få løftet samarbejdet med de andre nordiske redaktører med
henblik på udveksling af artikler og opbygningen af et net baseret nordisk tidskrift. Der må nu, efter
det administrative lederskifte i FNF, blive bedre muligheder for at få gang i det samarbejde mellem
foreningerne.
Merete Riber beklagede den langsommelige arbejdsgang i FNF mht. forberedelserne af den
nordiske biblioteksuge. Der var ikke nok fokus på de ønsker, der var fra lokalafdelingerne om at få
tilgang til materialet i god tid. Også det håbede hun blev bedre efter lederskiftet i FNF.
Bente Dahl fortalte om arbejdet i Dansk Sprognævnt, hvor det specielt på det seneste havde drejet
sig om kommatering, der havde udviklet sig til en kommakrig mellem de, der ville have det
grammatiske og de, der ville have det nye (nordiske) komma.
Susanne Prip Madsen fortalte om forberedelserne til folkemødet på Bornholm, som nu var på
plads, og hun glædede sig til at få hjælp fra de i forretningsudvalget, der også tog til Bornholm i
forbindelse med folkemødet.
4. FNF
Peter Jon Larsen fortalte om arbejdet med at ansætte en ny forbundssekretær for FNF. Det blev
den tidligere finske forenings generalsekretær Henrik Wilén, som overtager jobbet fra 1. august
2015. Der var indkaldt til direktørmøde i FNF den 23. – 24. juni, hvor direktørerne ville have en
åben drøftelse af fremtiden for FNF uden deltagelse af den afgående eller tiltrædende administrative
leder. Endvidere var det besluttet, at FNF første forbundsmøde (efter vedtægtsændringerne) skulle
afholdes i København den 12. – 13. september 2015.
5. Økonomi
Peter Jon Larsen havde ikke noget at tilføje i forlængelse af de meddelelser, der blev afgivet på
repræsentantskabsmødet for halvanden uge siden. Vi afventede stadig den endelige ”dom” fra
ejendomsselskabet mht. istandsættelsen af lejligheden i Malmøgade. Når den kom, ville han
udarbejde et nyt budget for indeværende år til forretningsudvalg og landsstyrelse.
6. Evaluering af Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2015
- herunder tilrettelæggelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde og
konstituerende landsstyrelsesmøde

Forretningsudvalget havde en drøftelse af den situation, som foreningen var i pga. af
valgudskrivelsen. Da sagen af gode grunde endnu ikke var afklaret, og forretningsudvalget som
valgudvalg ikke havde nogen kandidat til at afløse Karen Ellemann, der selv havde ønsket at
fratræde efter valget og etableringen af den nye regering, tog forretningsudvalget en sondering af
mulighederne.
Forretningsudvalget var opmærksomt på, at kandidater skulle være modtaget senest 5 uger før det
ekstraordinære repræsentantskabsmødes afholdelse (vedtægternes § 7, stk. 4) og mødet skulle
indkaldes med mindst 4 ugers varsel (vedtægternes § 7, stk. 5). Derfor vil valgudvalget per
capsulam efter valgets afklaring og frem til primo august drøfte mulige formandskandidater med
henblik på en udmelding til foreningens tillidsfolk. Tentativt afholdes ekstraordinært
repræsentantskabsmøde så lørdag den 19. september 2015 på Vartov, selvfølgelig under
forudsætning af, at den/de indstillede kandidater til landsformandsposten kan den pågældende dag,
og der vil blive indkaldt til konstituerende landsstyrelsesmøde i forlængelse af det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde, der kun vil have ét dagsordenspunkt, nemlig: Valg af landsformand.
Forretningsudvalget havde en evaluering af repræsentantskabsmødet, hvor opfattelsen var, at der
havde været en god stemning og mange gode og konstruktive indlæg. Rammerne havde også
fungeret godt på trods af, at der ikke havde været borde i landstingssalen. God underholdning og i
det hele taget et godt og fremadrettet repræsentantskabsmøde.
Merete Riber foreslog, at der på det konstituerende landsstyrelsesmøde blev nedsat et udvalg til at
se på kontingentsituationen med udgangspunkt forslaget fra Viborg om et særligt
ungdomskontingent.
8. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde
Næste møde blev fastsat til
ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 14.00 – 16.00
PÅ FORENINGENS LANDSKONTOR
Pjl/PJL 18.06.15

