FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF
FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 9. MAJ 2007 KL. 12.00 – 16.00
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.

1. Fastsættelse af dagsorden
Frode Sørensen foreslog, at forretningsudvalget under mødet tog Norden i Fokus op med en
gennemgang af status fra Jesper Boysen.
2. Godkendelse af referat fra 10. januar 2007
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a. Bogudgivelser
Peter Jon Larsen orienterede om, at der var indkøbt 1000 eks. af Det nordiske Køkken 1+2 til en
favorabel pris. Bøgerne havde været udsendt sammen med ugebladet Søndag. Derudover har
foreningen lavet en aftale med forfatter Nanna Drejer om udgivelse af en bog Paradisfuglen –
Selma Lagerlöf en nordisk forfatter med liv og sjæl. Bogen gennemgår Selma Lagerlöfs liv og
forfatterskab. Bogen udgives på Foreningen NORDENs forlag.
Frode Sørensen understregede, at der burde være en særlig medlemspris i forbindelse med
udgivelserne.
b. Roskilde Kredsen
Peter Jon Larsen meddelte, at der var problemer i Roskilde Kredsen. Han havde haft flere samtaler
med Conny E. Petersen, Hvalsø og de er fast besluttet på at nedlægge kredsen. Han havde dog
orienteret dem om de vedtægtsmæssige sider af sagen, nemlig at kredsen ikke kan nedlægges
medmindre der ikke er flere lokalafdelinger i kredsens område eller landsforeningen nedlægges.
Der havde været afholdt et møde i kredsen den 2. maj og vi ville modtage et brev fra dette møde.

Frode Sørensen understregede at vedtægterne skal overholdes, og at forretningsudvalget må have
et forslag til landsstyrelsen om hvad vi gør, hvis en kreds ikke selv kan skabe forudsætningen for
kredsens fortsættelse.
Forretningsudvalget drøftede dette og
Frode Sørensen konkluderede, at indstillingen til landsstyrelsen bliver, at landsforeningen
overtager ansvaret for nedlægningstruede kredse og udpeger et forretningsudvalgsmedlem til
midlertidig formand for kredsen indtil en løsning er fundet. Løsningen kan enten være at skabe
forudsætningen for, at kredsen kan fortsætte på normal vis eller komme med en indstilling om, at
kredsens lokalafdelinger lægges ind under tilstødende kredse.
c. Formandsmøder
Arne Nielsen redegjorde for organisationsudvalgets planlægning af formandsmøderne (fremgår af
Nyhedsbrev til Tillidsfolk nr. 1/2007 og seneste organisationsudvalgsreferat).
d. Nordiske regionale informationskontorer
Frode Sørensen fortalte om situationen ved Nordisk Informationskontor i Flensborg, hvor
Folketingets seksmandsudvalg er gået ind i den økonomiske løsning for kontoret. Der drøftes en ny
organisation omkring informationskontoret med en bestyrelse, som også skal være fundraiser. Han
mente også, at foreningen på lidt længere sigt skulle se på mulighederne for at få en model til at
fungere, hvor Danmarkskortet kunne deles op i tre: en Syd - med Informationskontoret i Flensborg,
en Nord - med Informationskontor i Ålborg og en Øst - med Norden i Fokus i København.
Henrik Hagemann glædede sig over seksmandsudvalgets indsats og understregede, at det også
lægger et vist pres på Landdagen i Kiel og på Flensborg by omkring det økonomiske fundament for
Informationskontoret i Flensborg.
e. Venskabsbyer
Frode Sørensen foreslog, at Norden NU blev sendt til de 98 borgmestres privatadresser, og at vi
samtidig sætter fokus på venskabsbysamarbejdet med ”solstrålehistorier”.
Poul E. Frederiksen fortalte om Birkerøds nyudviklede venskabsbysamarbejde, hvor erhvervslivet
nu kommer i fokus efter rapporten om Norden som global vinderregion. Der havde været et møde
den 11. april, som var en ”solstrålehistorie”, og han omdelte konklusionerne fra mødet.
Arne Nielsen henviste til, at venskabsbysamarbejdet også var et prioriteret emne for
formandsmøderne. Han glædede sig også over, at Kommunernes Landsforening er ved at finde ud
af, at det nordiske venskabsbysamarbejde har sin helt egen karakter – det skal dyrkes.
Eriks Rasmussen glædede sig over KL’s større forståelse, for da han deltog på KL’s møde sidste år
om venskabsbysamarbejdet, var KL’s idé om venskabsbysamarbejdet noget helt andet end vores.
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f. Norden Nu
Frode Sørensen mente, at kvaliteten var fin på det seneste nummer.
Susanne Prip Madsen fortalte om Københavnsafdelingens deltagelse i Verdens Bogdag på
Christianshavns Torv for nyligt, hvor Norden Nu var røget som varmt brød. Hun glædede sig også
over, at der nu var et medlemskort med seneste nummer – om end det kunne være svært at finde.
TEMA: NORDEN I FOKUS
Jesper Boysen redegjorde kort for historikken bag projektet Norden i Fokus. Projektet blev initieret
af Nordisk Ministerråds kulturafdeling i år 2000. Projektet blev i Danmark, Norge og Sverige
uddelegeret til Foreningen Norden. I Island køres projektet af Nordens Hus i Reykjavik. I Finland af
NiFin i Helsingfors. I Danmark har projektet hovedkvarter i Frederiks Bastion, som i over 6 år har
dannet rammen om en lang række Norden i Fokus aktiviteter, i særlig grad udstillinger og
koncerter. I 2006 blev Norden i Fokus overført fra Kulturafdelingen til Kommunikationsafdelingen
i Nordisk Ministerråd. Med virkning pr. 1.1 2007 fik projektet et nyt mandat. Ifølge det nye mandat
skal aktiviteterne i Norden i Fokus bidrage til øget fokus i medierne på nordisk samarbejde samt
informere om Norden og nordiske forhold. Kulturaktiviteter kan være en del af aktiviteterne. Den
primære målgruppe er journalister, politikere og nationale beslutningstagere og debattører samt
meningsdannere herunder kulturpersoner. Sekundært skal projektets aktiviteter henvende sig til den
brede offentlighed. Til de bundne opgaver hører f.eks. at informere om Nordisk Råds forskellige
priser, lave aktiviteter med relevans for det løbende formandskab for NMR.
Jesper Boysen redegjorde desuden for de konkrete planer i Norden i Fokus i Danmark, og
forklarede, at der i de danske aktiviteter er lagt op til en kombination af udstillinger og debatmøder
og foredrag tilrettelagt omkring vigtige temaer i den danske debat f.eks. velfærd, miljø og
globalisering. Som en vigtig ændring i det danske projekt gennemfører Norden i Fokus en del af
sine aktiviteter i Nordisk Ministerråds Sekretariat. Jesper Boysen forklarede endvidere, at det i
forbindelse med det nye mandat tillige vil være muligt at gennemføre Norden i Fokus aktiviteter
rundt om i Danmark, særligt hvis det kunne forøge mulighederne for, at aktiviteterne blev omtalt i
medierne.
Frode Sørensen glædede sig over, at aktiviteterne i Norden i Fokus nu kunne spredes lidt mere ud
end tilfældet havde været tidligere, hvor det havde været et rent Hovedstadsprojekt.
Henrik Hagemann fortalte, at der var et godt samarbejde mellem Norden i Fokus og Nordisk Råds
danske delegation, hvor delegationen kunne få visse nordiske sager ud til en bredere offentlighed og
så samtidig kunne bidrage til Norden i Fokus virksomhed.
4. Landsstyrelsesmøde den 16. juni 2007 i Kolding
a. Ny struktur
Frode Sørensen henviste til seneste redigerede udgave, hvor organisationsudvalget var kommet
med sine ændringer primært foranlediget af landsstyrelsens debat på mødet i januar. Han havde så
selv nu fået tilføjet til lokalafdelingernes § 9 om opløsning, udover ”at opløsning af en lokalafdeling
kan kun ske efter inddragelse af kredsstyrelsen forud for generalforsamlingens behandling af forslag
om opløsning” havde indføjet ”og efter godkendelse i landsforeningens landsstyrelse.”
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Arne Nielsen gennemgik de af organisationsudvalget tilføjede justeringer.
b. Repræsentantskabsmødet 6. oktober 2007 i Toftlund
Peter Jon Larsen redegjorde for de praktiske forberedelser sammen med lokalafdelingen i NørreRangstrup. Det forløb godt og det meste var på plads.
Forretningsudvalget havde en drøftelse om de af repræsentantskabet valgte landsstyrelsesmedlemmer, hvor der ville blive lidt udskiftning samtidig med at der var en vakant plads fra sidste år.
Forretningsudvalget var enige om, at der var brug for flere repræsentantskabsvalgte landsstyrelsesmedlemmer, der repræsenterede politiske partier og andre samarbejdende medlemmer.
c. Hæderspris
Forretningsudvalget havde en drøftelse af de forslag, der nu var indkommet. Efter drøftelsen
kunne det konstateres, at et flertal støttede Jørn Lund, som årets modtager af hædersprisen og et
mindretal støttede Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.
d. Repræsentantskabsmøde 2008
Peter Jon Larsen fortalte, at vi ville få en invitation fra Ålborg til næste års
repræsentantskabsmøde, hvilket forretningsudvalget så frem til og ville anbefale.
5. Økonomi
a. Årsregnskab 2006
Peter Jon Larsen henviste til det udsendte reviderede regnskab, som hvad angår den talmæssige
del var i samsvar med det foreløbige regnskab, som landsstyrelsen havde fået gennemgået på
landsstyrelsesmødet i januar. Revisionspåtegningen var ren og mødet med de kritiske revisorer var
aftalt.
Forretningsudvalget glædede sig over udfaldet og tog regnskabet til efterretning.
b. Budgetopfølgning 1. kvartal 2007
Peter Jon Larsen henviste til den udsendte budgetopfølgning.
Forretningsudvalget glædede sig over, at budgetopfølgningen viser, at kontingentforhøjelsen nu
slår igennem med øget indtægt på kontingentsiden.
6. FNF
a. Direktørmøde 25. april 2007 i København
Peter Jon Larsen refererede fra direktørmødet.
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b. Mission og vision
Arne Nielsen refererede organisationsudvalget gennemgang af tilbagesvar fra lokalafdelingerne.
Han og generalsekretæren ville lave sammenfatning af svarene.
Frode Sørensen bad om sammenfatningen inden præsidiets møde i begyndelsen af juni.
c. Styreseminar 28. – 30. september 2007
Peter Jon Larsen fortalte om præsidiets og direktørkollegiets forslag til programindhold og flere
forretningsudvalgsmedlemmer meldte sig til styreseminaret.
7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde
Frode Sørensen noterede, at Nordjobb- netværket endnu ikke havde holdt møde.
Henrik Hagemann noterede med glæde, at der i Folketinget havde været bred enighed om
sproglovforslaget. Ministeren nedsætter et udvalg, der skal vurdere om der er brug for en egentlig
lov.
Næste møde aftales i forbindelse med landsstyrelsesmødet i Kolding den 16. juni 2007.

Pjl/pjl 22. maj 2007.
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