Foreningen NORDEN
Referat fra møde i
FORRETNINGSUDVALGET
TIRSDAG DEN 4. AUGUST 2020 KL. 13 - 16
PÅ VANDKUNSTEN, KØBENHAVN
Til stede: Marion Pedersen (landsformand), Grethe Hald, Bent Jensen, Susanne Prip Madsen,
Dorit Myltoft og Peter Jon Larsen.
Afbud: Merete Riber.
Referat: Peter Jon Larsen

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste forretningsudvalgsmøde 28. februar 2020
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
a. Landsformand
Marion Pedersen fortalte, at der var lavet en ny hjemmeside med nordiske sprog,
sprogbro.net.
b. Forretningsudvalg, herunder udvalgene
Susanne Prip Madsen fortalte, at FNU nu havde indkaldt til landsmøde 12. september, og
hun håbede, at der så ville komme mere gang i FNU’s arbejde.
c. Generalsekretær
Peter Jon Larsen henviste til de løbende orienteringer, der var sendt ud i corona-tiden. Han
havde holdt tæt kontakt med landsformanden om løsningen af opgaverne og glædede sig
over, at foreningens drift er kørt uforstyrret bortset fra møderne. Økonomien er på plads,
og aflysningerne har ikke kostet foreningen penge.

Han fortalte, at flere havde ønsket politiske udmeldinger fra foreningen i forbindelse med
coronaen, og foreningen var, gennem en udtalelse fra landsformanden, kommet med den
ideelle opfordring til, at man nu lavede en nordisk sundhedsunion.
Peter Jon Larsen meddelte forretningsudvalget, at han agtede af forlade posten som
generalsekretær i 2021, men var fleksibel i forhold til de ønsker, der eventuelt måtte
komme i kølvandet på et landsformandsskifte. Han gjorde desuden opmærksom på, at
Maj-Britt gik med samme overvejelser.
4. Formandsskifte
Forretningsudvalget havde som valgudvalg en drøftelse og gennemgang af de initiativer, der var
taget og de initiativer der lå i pipelinen inden landsstyrelsens møde. Valgudvalget nåede frem til,
at uanset udfaldet af de kommende kontakter, så ville valgudvalget kunne opfylde den
forpligtelse, de havde, nemlig at der kunne præsenteres en kandidat på det kommende
landsstyrelsesmøde.
5. Dansk Formandskab 2020
Peter Jon Larsen fortalte, at ungeprojektet kørte, både hvad angik den forskningsmæssige del og
SoMe-kampagnen. Der var god kontakt til Udenrigsministeriet, herunder til den nye stedfortræder
for ministeren, som nu er Ove Ullerup. Også Dansk Ungdoms Fællesråd er inde over kampagnen.
Præsentationen af formandskabsprojektet kunne vi godt tænke os fandt sted enten op til eller lige
efter NR-sessionen med en åben fremlæggelse på Gribskov Gymnasium, hvor forsker og Have
Kommunikation fremlægger resultatet, hvor ministeren, Foreningen NORDEN og DUF
kommenterer, og hvor der så er mulighed for dialog bagefter med de nordiske studerende og
andre, og hvor vi sørger for, at pressen kommer. Dette er også aftalt med rektor på Gribskov
Gymnasium.
6. Landsstyrelsesmøde lørdag den 22. august 2020 kl. 11 - 16 på Imperial og
Repræsentantskabsmøde 3. oktober 2020
Forretningsudvalget drøftede det kommende landsstyrelsesmøde og mente ikke, at der skulle
tema på, da det var vigtigt nu at koncentrere sig om den politiske og administrative fremtid for
foreningen. Forretningsudvalget gennemgik kommenteret dagsorden for
repræsentantskabsmødet, hvor de fleste papirer havde ligge klar på nettet længe.
Peter Jon Larsen meddelte, at der var aftalt møde med de kritiske revisorer inden
landsstyrelsesmødet.
Forretningsudvalget ville lægge op til, at der blev holdt et landsstyrelsesmøde mere i år, alt
afhængig af udfaldet af landsformandssonderingerne.
7. Økonomi
Peter Jon Larsen gennemgik budgetopfølgningen, som var bedre end forventet i budgettet.

8. FNF
Peter Jon Larsen berettede fra de virtuelle møder, der havde været afholdt.
9. Eventuelt, herunder fastsættelse af kommende møde
Næste forretningsudvalgsmøde blev fastsat til
TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2020 KL. 12 – 16
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