FORENINGEN NORDEN
REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
FREDAG DEN 9. SEPTEMBER 2016 KL. 10.30 – 12.30
PÅ FORENINGENS ADRESSE VANDKUNSTEN 12 I KØBENHAVN
Til stede: Mogens Jensen (landsformand), Marion Pedersen (næstformand),Bent Jensen, Birte
Fangel, Susanne Prip Madsen, og Merete Riber.
Afbud: Aage Augustinus.
Referat: Peter Jon Larsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 26. april 2016
Referatet blev godkendt.
Bent Jensen havde en tilføjelse til referatet fra landsstyrelsesmødet under konstitueringer, hvor han
blev valgt til suppleant til Kulturfonden for Danmark og Finland.
3. Meddelelser
a. Landsformand/næstformand
Mogens Jensen henviste til den kronik, han havde haft i Berlingske om at sammenlægge de
nordiske statsbaner. Der blev arbejdet på en lignende om de nordiske miljøberedskaber i
forlængelse af Stoltenberg-rapporten. Også det Arktiske beredskab skal have en nordisk dimension,
da det bliver en meget stor beredskabsopgave.
Han glædede sig over, at integrationsministrene nu har fulgt op på vores anbefalinger om langt
højere grad af samordning på integrationsområdet.
Han havde også haft møde med folk fra et nyt virtuelt nordisk medie Broen xyz, som er startet med
den kendte norske medievært Hilde Sandvik. Gruppen bag havde ambitioner om også at lave en
nordisk pendant til de internationale Davos-møder, hvor toppolitikere, erhvervsfolk mm. samles
uformelt til en drøftelse af fremtiden, hvilket vi kun kan støtte.
Nordisk Journalistcenter lancerer et forslag til Nordisk Festival for Journalister for. Forslaget er, at
Nordisk Festival for Journalister deler tid og sted med Nordisk Råds sessioner, første gang Oslo
2018, samler 500 deltagende journalister fra hele Norden i to dage om aktuelle nordiske temaer og
journalistfaglige temaer.
Mogens havde også været i tv Midt-Vest i forbindelse med en stort anlagt nordisk
venskabsbystævne i Thisted.
Vi havde også fulgt op på møderækken med de politiske partier, hvor vi senest har haft et godt
møde med den radikale Martin Lidegaard.

Susanne Prip Madsen glædede sig over aktivitetsniveauet, og syntes, at Davos-ideen var rigtig
god, og hun opfordrede til, at man i den forbindelse tænkte på at inddrage de unge – og nævnte de
unge, der havde været på Nordjobb gennem de seneste 30 år, og som i dag sidder i store stillinger
rundt omkring i Norden.
Mogens Jensen ville også tage med, at der blev holdt et folkeligt side event til de nordiske
topmøder.
Marion Pedersen havde deltaget i et møde i regi af Dansk Forfatterforening, hvor de ønskede
danne et samarbejde mellem Øresundsforfatterne. Det var et idemøde, hvor hun havde slået til lyd
for, at tage skridtet videre og lave et nordisk forfatterselskab.
Hun havde fået en invitation til at komme med en tale i forbindelse med Frei i Nord i Christiansfeld
i oktober.
Marion var udpeget til Dansk Sprognævn, men tiltrådte først 1. januar 2017, så hun ville muligvis
deltage sammen med foreningens nuværende medlem Bente Dahl på sprognævnets kommende
repræsentantskabsmøde.
Mogens Jensen syntes, det havde været et meget fint arrangement på Folkemødet på Bornholm,
men vi skal tænke på 2017, hvor der gerne skal være noget mere punch. En dialog med DI og
Dansk Erhverv kunne være et godt udgangspunkt for et nordisk oplæg under Folkemødet.
Vi tager punktet op på næste møde, så vi får prioriteret vores tilstedeværelse på Folkemødet.
b. Forretningsudvalget, herunder udvalgene
Der havde ikke været afholdt møder i udvalgene under sommeren.
c. Generalsekretær
Peter Jon Larsen havde hjulpet til med at få Kolding-afdelingen op at stå igen, hvilket er lykkedes.
Han tog sig nu af, at forfatterturneen blev arrangeret i Sønderjylland i efteråret. Han henviste også
til, at processen med en ny hvervefolder for 2017/18 med de nye kontingenter nu var i gang. Det
ville blive en lettere justering af den tidligere folder.
4. Jubilæum 2019
Mogens Jensen henviste til det oplæg, der lå til Jubilæumsudvalgets første møde. Der er lagt op til
politisk markering med statsministrene og festlig markering på dagen – med deltagelse af
foreningens protektor, Dronningen. Gerne en fællesnordisk markering i Danmark. Der er også lagt
op til et skoleprojekt (nordisk gæstelærerordning) med støtte fra A. P. Møllers Fond. Og så skal vi
se på samarbejdspartnere nationalt. Regionalt og lokalt, som kan være med til at fejre foreningen.
Det kan være Museer inden for kunst og kultur og historie, udstillingssteder, koncertsteder
(Roskildefestivalen), DR. Vi skal have møde med en række centrale aktører, og starter med Leif
Lønsmann fra DR Koncerthuset og Christian Have.
Merete Riber understregede forankringen i kredse og lokalafdelinger.
Marion Pedersen foreslog, at emnet blev taget op på tillidsmandsdagen.

Forretningsudvalget blev efter en drøftelse enige om:
- At der afsættes et beløb på op til kr. 75.000 ud over budgettet til at ansætte en person, som
kan klargøre en ansøgning til A. P. Møllerfonden om skoleprojektet
- At foreningens aktivitetsfond på kr. 50.000 pr. år frem til og med 2019 primært vil blive
uddelt til lokale projekter, der har fokus på foreningens jubilæum
- At punktet kommer op på tillidsmandsdagen den 19. november i Vejle
- At disse vedtagelser går ud med førstkommende Tillidsmandsinfo
5. Nordjobb
Peter Jon Larsen henviste til den udsendte rapport over Nordjobb 2016. Måltallet var desværre
ikke nået (74 af 120), hvilket var ikke tilfredsstillende. Men de unge havde haft en god oplevelse og
samarbejdet med virksomhederne var også gået godt. Projektet var ikke helt slut, og der er håb om,
at der også kommer nogle Nordjobbere på Høstjobb, så vi kan komme nærmere måltallet.
6. Økonomi
Peter Jon Larsen henviste til den udsendte halvårsbudgetopfølgning. Den fulgte (næsten for godt)
det forventede budget, og der var ikke indtil nu nogen overraskelser – hverken til den gode eller
dårlige side.
Forretningsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.
7. FNF
Peter Jon Larsen meldte, at der var god stemning i det administrative kollegie, og den
konsolidering, der var sat i værk med den nye sekretariatsleder gik efter planen. Henrik Wilén
lavede et godt stykke arbejde på at opfylde de betingelser, der var sat.
Mogens Jensen ville i sin egenskab af formand for FNF’s præsidie tage Davos-ideen, Broen xyz
med til næste møde i FNF’s præsidie i forbindelse med Nordisk Råds session i København.
Mogens Jensen havde modtaget en henvendelse fra en venskabsbykæde. der havde ytret ønske om
at blive høringspart i forhold til forslag i NR og NMR. FNF er inddraget i den proces med det
officielle Nordens samarbejde med civilsamfundet. Det har vi været i mange år, men man kan ikke
påstå, at der er kommet særligt meget ud af det. Og det ser det heller ikke ud til, at der gør nu. Og
det er måske fordi, der er så mange aktører, så det bliver uoverskueligt. Derfor skal det - som alt
andet i verden, der skal virke – gøres enkelt. Og det betyder så nok, at alle de titusindvis af folkelige
foreninger i alle dele af Norden ikke kan komme til orde. Det må bygges på repræsentativt
demokrati helt op til det niveau, at kun foreninger, der har et fællesnordisk samarbejdsorgan, kan
være høringspart. Og så skal høringssystemet følge de politiske agendaer, som er stukket ud
gennem opbygningen af NMR’s embedsmandkomiteer. Og der skal de nordiske
civilsamfundsorganisationer så være høringsberettigede inden for de felter, de arbejder med. Ikke
generelle høringsparter. Men naturfredningsforeningerne og Greenpeace på naturområdet, Skole og
Samfundsorganisationerne på uddannelsesområdet, musik og teaterforeninger på kulturområdet osv.
Ellers drukner det hele.

8. Handleplan
Peter Jon Larsen henviste til den udsendte revidere Handleplan. Han havde blot taget de emner
med, som landsstyrelsen havde peget på.
Mogens Jensen ville gerne have, at Folkemødet på Bornholm kom på Handleplanen med et særligt
afsnit.
Bent Jensen ville gerne have, at det nordiske venskabsbysamarbejde kom med.
Mogens Jensen foreslog, at foreningen (gerne i samarbejde med Kommunernes Landsforening)
skrev ud til de danske kommuner, for at få en status fra kommunerne på deres
venskabsbysamarbejde, og hvor vi en passant nævner foreningens jubilæum og muligt lokalt
samarbejde i den forbindelse. En lignende skrivelse skal gå til lokalafdelingsformændene.
9. Eventuelt – herunder næste møde
Susanne Prip Madsen erindrede om, at det i 2017 var Finlands 100 års jubilæum.
Birte Fangel nævnte, at det var taget op i programmet for Sønderjylland, men ambassaden havde
ikke være særligt imødekommende, men nu havde de fundet en løsning med FNF’s Henrik Wilén.
Forretningsudvalget vedtog, at der blev lavet en mødeplan for det kommende år (doodle) med
næste møde omkring 1. december.
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