FORENINGEN NORDEN

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
ONSDAG DEN 9. OKTOBER 2013 KL. 11.30 – 15.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
Til stede: Karen Ellemann (landsformand), Bente Dahl, Birte Fangel, Georg Møller, Marion
Pedersen, Erik Rasmussen og Merete Riber.
Referat: Peter Jon Larsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Forretningsudvalget godkendte dagsordenen.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde den 27. juni 2013
Forretningsudvalget godkendte referatet.
3. Meddelelser
a.) Landsformand
Karen Ellemann fortalte om sine møder rundt om i landet. Indtil videre havde hun været i
Flensborg, Vordingborg og Ålborg, og der var mange aftaler i kalenderen for de kommende
måneder. Møderne forløb godt, mange deltagere og god debat.
Karen Ellemann berettede om de møder, der skulle være i forbindelse med Nordisk Råds session i
Oslo, herunder FNF’s præsidiemøde. Hun havde haft et møde med FNF’s generalsekretær for at få
lidt mere indblik i FNF’s arbejdsopgaver. Hun var også ved at lave en kronik om det nordiske
samarbejde, som hun ville forsøge at få optaget op til sessionen. Hun fortalte om indholdet,
herunder Nordisk Ministerråds fremtidige rolle. Forretningsudvalget havde en drøftelse, og
bakkede op om hendes synspunkter.
Karen Ellemann fortalte også, at hun, som medlem af Nordisk Råds kultur- og uddannelsesudvalg,
ville tage sagen op om de gamle håndværksfag, der har dårlige overlevelsesbetingelser i hvert af
landene, og hvor et nordisk samarbejde om uddannelserne kan sikre dem i fremtiden.
Karen Ellemann fortalte, at hun i kølvandet på Dansk Industris årskonference og oplæg New
Nordic Approach havde skrevet et brev til DI’s direktør Karsten Dybvad, hvor hun roste initiativet
og fortalte om foreningens synspunkter og arbejde på erhvervsområdet.
b.) Generalsekretær
Peter Jon Larsen informerede om forhandlingerne med Nordisk Ministerråd om gennemførelsen
af foreningens miljø- og klimaprojekt, som var rettet til grundskolerne i de nordiske lande, og hvor
formålet var, at styrke kendskabet til de nordiske sprog og kulturer ved at lade eleverne benytte

sproget aktivt til at løse praktiske og teoretiske opgaver omkring aktuelle og tværnationale
klimaspørgsmål. Dette kan ske gennem et samarbejde med udvalgte miljøskoler, skoler og
institutioner i de nordiske hovedstæder, mens anvendelsen af nye medier skal gøre det muligt for de
unge at kommunikere direkte med hinanden og dele deres viden og resultater. Projektet vil have
fokus på miljø og klima i Norden, men udbyttet vil være at styrke de nordiske unges kompetencer
til at kommunikere med hinanden på de nordiske sprog. Nordisk Ministerråd havde selv rettet
henvendelse for at få projektet til at erstatte den nordiske klimadag. Projektet skal knyttes til vores
fælles skolehjemmeside.
c.) Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene
Marion Pedersen fortalte, at der blev arbejdet på at finde en mødedato for Idepolitisk Udvalg,
forhåbentlig i næste måned.
Birte Fangel informerede om arbejdet i Medlemsrekrutteringsarbejdsgruppen med idekataloget,
som skal være færdig til Tillidsmandsdagen i Vejle. Forretningsudvalget havde nogle forslag til
justeringer, som Birte Fangel ville tage med til udvalget.
Merete Riber fortalte, at Uddannelsesudvalget ville have et møde efter den nordiske
biblioteksuge, hvor hun havde fundet den tekst, der skulle være oplæsningsteksten i Norden.
Georg Møller fortalte, at den nye hjemmeside var implementeret. Han forudsatte, at vejledningen
for tillidsfolk, i forbindelse med deres brug af hjemmesiden, ville være færdig inden
Tillidsmandsdagen. Han fortalte, at foreningen nu skiftede til et billigere trykkeri fra næste nummer
af Norden Nu.
På Georg Møllers foranledning gav Forretningsudvalget støtte til, at foreningen undersøgte
billigere alternativer til revision af foreningens regnskaber efter årsregnskabet for 2013 var
færdigudarbejdet.
d.) Tillidsmandsdagen
Forretningsudvalget havde en drøftelse af Tillidsmandsdagen i Vejle, og bad generalsekretæren
spørge Annette Lind, som ud over at være medlem af Folketinget er medlem af foreningens
landsstyrelse og ikke mindst tidligere afdelingsleder på Sønderlandsskolen, var oplagt til at
introducere skolearbejdet på formiddagens program.
Erik Rasmussen havde henvendt sig til kommunen i Skive og spurgt, om det ville være en fordel,
at kommunens skoler samlet blev medlem af Foreningen NORDEN.
Forretningsudvalget havde en drøftelse af skolemedlemsskabskriterierne og hvervekampagnen, og
bad foreningens Uddannelsesudvalg drøfte dette videre med henblik på at komme med en
indstilling.
4. Opfølgning af landsstyrelsesmødet
Forretningsudvalget drøftede mødet, og glædede sig over den positive stemning og den
indholdsrige debat bl.a. i forlængelse af temadrøftelsen. Forretningsudvalget ville spørge Nordisk
Ministerråds nye generalsekretær Dagfinn Høybråten om at komme med et oplæg til
temadrøftelsen på det kommende landsstyrelsesmøde 22. marts 2014.

Forretningsudvalget bad, i forlængelse af drøftelsen i landsstyrelsen, generalsekretæren udforme
et par spørgsmål, som medlemmerne kunne stille til de lokale politikere i forbindelse med
kommunalvalget ang. kommunens nordiske arbejde.
5. Kommunikationsstrategi
Karen Ellemann og Georg Møller informerede om de kontakter, der var taget for at få et mere
sammenhængende fremtidigt informationsarbejde, hvor både bladet, hjemmesiden og intern og
ekstern kommunikation blev sammentænkt. Dette vel vidende, at de økonomiske ressourcer ikke
rakte til forkromede løsninger. Samtidig understregede Karen Ellemann vigtigheden af, at
foreningen gik på to ben, nemlig med en bred folkeoplysende indsats lokalt og en idepolitisk indsats
nationalt. Formandsskabet og generalsekretæren havde holdt et møde med en ekstern
kommunikationskonsulent Mikkel Faurholdt, og arbejdet ville blive fulgt op.
6. Økonomi – herunder budgetopfølgning for 3. kvartal
Peter Jon Larsen redegjorde for det i forvejen udsendte bilag i form af budgetopfølgningen for
tredje kvartal, som i høj grad var i overensstemmelse med det af repræsentantskabet fastlagte
budget. En usikkerhed var der dog stadig, nemlig økonomien omkring landslotteriet, der just løber i
september/oktober.
Forretningsudvalget tog redegørelsen til efterretning.
Peter Jon Larsen berettede herefter om situationen i Sydslesvig, hvor afdelingen i de seneste ni år
har forsømt at indberette medlemstal og indsende årsregnskaber. Sydslesvigafdelingen er
selvopkrævende og har opkrævet et lavere kontingent, end det landsforeningen har fastsat.
Landsforeningen har opkrævet sin kontingentandel af kontingent i forhold til det af
repræsentantskabet fastsatte kontingent og af de af landsforeningen registrerede medlemmer i
afdelingen. Dette har betydet, at lokalafdelingens nye ledelse nu har en meget dårlig økonomi.
Forretningsudvalget havde en drøftelse af problemet, og bad Birte Fangel, da hun samtidig er
næstformand i Sønderjyllandskredsen, og Peter Jon Larsen tage et møde med afdelingen, for at
afklare forholdene og komme med en indstilling.
7. Organisation
Forretningsudvalget havde ikke nye sager til drøftelse under dette punkt, efter at landsstyrelsen på
sit møde 14. september havde haft en gennemgang af situationen i lokalafdelingerne og godkendt
ændringerne.
8. FNF
Karen Ellemann henviste til de bemærkninger, hun var kommet med under meddelelser.
Peter Jon Larsen henviste til, at der havde været afholdt direktørmøde i FNF den 1. oktober, og
han ville viderebefordre referatet til udvalget, når det forelå. Han informerede også om, at FNF’s
generalsekretær ville komme med en indstilling til præsidiemødet om at flytte fra Malmøgade pga.
pladsmangel efter et år på adressen.
Forretningsudvalget havde en drøftelse af dette, og ville modsætte sig forslaget.

9. Danmarks formandskab for det nordiske samarbejde 2015
Karen Ellemann informerede om, at den nordiske minister Manu Sareen i et brev til hende, havde
bedt foreningen komme med synspunkter til det formandsskabsprogram, som Danmark skulle
udarbejde med henblik på at overtage det nordiske formandskab i 2015.
10. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde
Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt
MANDAG DEN 16. DECEMBER 2013 KL. 15.00 – 18.00
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