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1. Godkendelse af dagsorden

Forretningsudvalget godkendte dagsordenen med tilføjelse af nyt punkt 3 i.) Sangbog. 

2. Godkendelse af referat fra 19. december 2007

Forretningsudvalget godkendte referatet.

3. Beslutningspunkter
a.) Foreningen NORDENs Strategiplan 2008 – 2010

Forretningsudvalget drøftede med baggrund i indstillingen fra Organisationsudvalget, baggrund, 
visioner og strategier og virksomhedsplan. Forretningsudvalget foretog mindre ændringer, som nu 
fremgår af udkastet til Strategiplan.

Forretningsudvalget drøftede på grundlag af oplæg fra landsformanden, at Foreningen NORDEN i 
perioden juni 2008 – maj 2009 havde særlig fokus på Morgengry/Skumringstid og Norden i Bio.

b.) Urevideret regnskab for 2007

Forretningsudvalget gennemgik det foreløbige regnskab, og udtrykte tilfredshed med regnskabets 
resultat.

Regnskabet  omfattede  fordelingen  af  indtægter  og  udgifter  opført  i  konti,  der  svarer  til  det  af 
revisionen  opstillede.  Det  omdelte  regnskab  var  udtryk  for  omsætningen  efter  fordelingen  på 
projekter,  bortset  fra  mindre  justeringer.  Revisionen  havde  gennemgået  regnskaberne,  men  det 
endelige reviderede regnskab vil først foreligge senere. Men alt tyder på et overskud, der er lidt 
større end i budgetopfølgningen på trods af, at hele boglagret afskrives i årets regnskab.
 
Forretningsudvalget  tog regnskabet  til  efterretning og sendte det  til  videre  behandling på den 
efterfølgende dags landsstyrelsesmøde,  til  de kritiske revisorers behandling og til  vedtagelse  på 
repræsentantskabsmødet.



c.) Budgetopfølgning 2008

Forretningsudvalget drøftede det omdelte forslag til reviderede budgetter for 2008 og 2009 samt 
nyt budget for 2010. 

Budgetterne er gennemgået og sammenholdt med repræsentantskabets budgetbeslutning fra 2007, 
det foreløbige regnskab for 2007 samt kendte ændringer for fremtiden. Samtidig er der foretaget en 
vurdering af pris- og lønudviklingen for perioden.

Organisationsudvalget har foreslået, at aktivitetsfonden nedlægges efter kontingentstigningen har 
givet  langt  flere midler  til  det  lokale arbejde.  Aktivitetsfonden var på kr.  50.000 og ført  under 
Publikationer og andre informationsaktiviteter på udgiftssiden. Denne konto justeres ned med kr. 
30.000 i 2008, da der allerede er uddelt fra aktivitetsfonden i år, og med kr. 50.000 i 2009 og 2010. 
Besparelsen lægges til overskuddet.

Forretningsudvalget  tog budgetterne til efterretning og sendte dem til videre behandling på den 
efterfølgende dags landsstyrelsesmøde og til vedtagelse på repræsentantskabsmødet.

d.) Morgengry og Skumringstid

På forretningsudvalgsmødet den 19. december 2007 blev det nævnt, at tilskuddet til aktiviteten fra 
Nordisk Ministerråd fra og med 2009 bortfalder.

Aktiviteten er et fællesprojekt mellem PR-Foreningen for biblioteker og FNF og har oplevet en 
stigende tilgang er deltagene skoler, biblioteker og deltagere. På et møde i Trondheim den 18 – 20. 
januar 2008 drøftede parterne projektets fremtid, og PR-Foreningen oplyste – måske set i lyset af 
tilskuddet der falder bort – at de trækker sig efter udgangen af 2008. I samme forbindelse havde 
PR-Foreningen et ønske om, at en fortsættelse eller ændret aktivitet skulle foregå under et andet 
navn.

På vores anmodning blev punktet drøftet på præsidiemødet i FNF den 29. januar 2008, og der var 
enighed om at projektet skal fortsætte med eller uden støtte fra Nordisk Ministerråd. Præsidiet tog 
til  efterretning, at PR-Foreningen ønskede at stoppe, og besluttede samtidig,  at medmindre man 
fandt på et meget bedre navn end Skumringstid og Morgengry, så fortsætter aktiviteterne med disse 
navne, som nu er godt indarbejdet og et godt ”brand” for Foreningen NORDEN.

FNF vil nu undersøge mulighederne for en anden/andre sponsor(er) end NMR.

På  præsidiemødet  foreslog  Foreningen  NORDEN i  Danmark,  at  der  skete  en  rationalisering  i 
antallet af personer som involveres i at finde årets titel. Man kunne eventuelt lade det gå på skift, 
således at et land i 2009 beslutter sig for tema og forfatter, dog således at man ikke må tage en 
forfatter fra eget land. En sådan ændring vil nedsætte omkostningerne betydeligt.

Regnskab for 2007 og budget 2008 for aktiviteten blev omdelt.

Forretningsudvalget  besluttede,  at  Skumringstid og Morgengry skal  fortsætte  og gerne som et 
fælles  FNF-projekt  og  Foreningen  NORDEN  i  Danmark  giver  punktet  høj  prioritet  i 



handlingsplanen  for  2009  og  involverer  kredsene  for  at  få  en  tættere  kontakt  mellem 
lokalafdelingen og biblioteket/skolen.

e.) Foreningen NORDENs skolearbejde

Forretningsudvalget drøftede hvordan vi konkret skal gribe skolearbejdet, kontakten til skolerne, 
kontakten til skolenetværket, an. På mødet blev der givet en orientering om Norden i Bio 2006 og 
2007 samt forventninger til  2008, herunder den økonomiske situationen for projektet.  På mødet 
kom  en  tilbagemelding  for  status  vedrørende  repræsentantskabets  beslutning  om  at  udpege 
ambassadører  (indtil  videre  har  Bornholm  og  Fyn  meddelt,  hvem,  der  er  udpeget). 
Forretningsudvalget fik en orientering om mødet med undervisningsminister Bertel Haarder den 18. 
februar.

Forretningsudvalget drøftede en opprioritering af det fremtidige skolearbejde.

f.) Formandsinfo.

Første nummer af Formandsinfo er udsendt i januar, og februar-nummeret er udsendt umiddelbart 
inden FU-mødet. 

Forretningsudvalget drøftede de 2 numre af Formandsinfo. Forretningsudvalget var meget tilfreds 
med  både  form  og  indhold  og  drøftede  kort  ideen  med,  at  formandsinfo  videresendes  af 
formændene  til  øvrige  bestyrelsesmedlemmer,  hvilket  også  var  foreslået  i  første  udgave  af 
Formandsinfo. 

g.) NORDEN Nu

Forretningsudvalget evaluerede  Norden  Nu  nr.  1  –  januar  2008.  Under  hensyntagen  til  at 
Foreningen  NORDEN  måske  fra  2009  mister  200.000  kr.  fra  Nordisk  Ministerråd  tog 
forretningsudvalget en indledende drøftelse af situationen.

h.) Udvalgsstruktur

Forslag fra landsformanden var vedlagt. Efter forslaget nedsætter landsstyrelsen i lige år efter det 
ordinære repræsentantskabsmøde de faste udvalg, som har en funktionsperiode på to år frem til 
næste ordinære repræsentantskabsmøde. Landsstyrelsen kan også beslutte, at et udvalg skal have en 
kortere funktionsperiode end de to år.
For perioden 2008 – 2010 var der forslag til, hvilket udvalg, der nedsættes. Hvert udvalg består af 2 
- 4 medlemmer valgt af landstyrelsen og et medlem udpeget af forretningsudvalget blandt udvalgets 
medlemmer, landskontoret udpeger en sekretær for udvalget.
Hvert udvalg holder 2 ordinære møder årligt. Udvalget kan holde flere møder, såfremt det holder 
sig inden for budgettet. Er det nødvendigt med flere møder, end der er budgetmæssig dækning for, 
kan udvalget søge forretningsudvalget om en tillægsbevilling.
Efter  hvert  møde  tilstilles  der  forretningsudvalget  et  referat  samt  indstillinger  fra  udvalget  til 
forretningsudvalget.
Med  baggrund  i  disse  indstillinger  kommer  forretningsudvalget  med  sine  kommentarer  og 
indstillinger til landsstyrelsen.



Forretningsudvalget drøftede forslaget med henblik på at præsentere det for landsstyrelsen den 23. 
februar og var meget positive over for forslaget.

i.) Sangbog 

Nordens Sangbog var  blevet  genoptaget  i  forbindelse med at  2008 er  udnævnt  til  Sangens År, 
hvilket gav en fornyet mulighed for at få sangbogen trykt. Arbejdsomfanget er dog stort, da den 
skal redigeres, sættes op og ikke mindst skal der indhentes tilladelser for alle sange, der er mindre 
end  70  år  gamle.  Sangbogsudvalget  afholdt  møde  den  9.  januar  2008  og  sekretariatet  skal  nu 
undersøge hvilke mulige  fonde, der kan søges,  herunder se på mulig støtte  via Sangens År fra 
Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Sangbogsudvalget ville undersøge mulighederne for 
at Danmarks Radios Pigekor (Michael Boyesen) ville indspille en CD med et udvalg af de nordiske 
sange fra sangbogen.

Forretningsudvalget  besluttede,  at  sekretariatet  så på mulighederne for  støtte  til  produktion af 
sangbogen samt at sekretariatet arbejder videre med at skabe links via den elektroniske sangbog på 
hjemmesiden.

2. Meddelelser
a.) Landsformanden

- De nordiske informationskontorer

Landsformanden redegjorde  for  forhandlingerne  vedrørende  de  regionale  nordiske 
informationskontorers fremtid, hvor Nordisk Ministerråd havde meddelt, at støtten til kontorerne 
bortfaldt fra 2009. Flere havde dog taget sagen op, herunder Nordisk Råds danske delegation og 
Nordisk  Råds  præsidium,  hvorfor  der  var  et  håb  om,  at  NMRs  beslutning  blev  omgjort. 
Landsformanden  redegjorde også  for  det  danske  informationskontor  i  Flensborgs  fremtid,  både 
økonomisk og hvad angår ændringen af bestyrelsessammensætning mm.

- FNFs præsidiums møde med Nordisk Råds præsidium

Landsformanden  orienterede  om  mødet,  der  havde  fundet  sted  i  forlængelse  af  FNFs 
præsidiemøde i Stockholm i slutningen af januar. Mødet havde været godt og understreget den nære 
sammenhæng mellem det folkelige og parlamentarikernes arbejde.

- Nordjobb

Landsformanden  forklarede,  at  FNF  på  præsidiemødet  havde  en  indgående  diskussion  om 
fordelingen af  Nordjobbene mellem landene.  Han havde udtrykt  glæde over at  Danmark kunne 
tilbyde 125 - 130 Nordjobb i Danmark, men havde samtidig udtrykt utilfredshed med, at kun 30 - 
40 danskere kom ud, og havde vi ikke haft Island til at tage imod danske ansøgere, så det grelt ud. 
Da nogle mente, at det skyldtes at danske Nordjobbere kun ønskede job i max. fire uger, havde han 
bedt landskontoret undersøge hvordan situationen var for så vidt angår 2008. Vi har i dag omkring 
40 komplette ansøgere, ud af 25 af disse er 14 indstillet på at arbejde 8 uger, hvilket umiddelbart 
tilbageviser påstanden. På nuværende tidspunkt har fire danskere fået Nordjobb. Landsformanden 
har bedt landskontoret kontakte FNFs centrale koordinator for at sikre, at flere danskere kommer af 
sted i 2008.



Landsformanden  havde sendt et brev til  Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen efter at 
regeringen  har  fremlagt  sin  handlingsplan  ”Danmark  –  et  godt  sted  at  arbejde”,  som  et  led  i 
regeringens plan for at skaffe arbejdskraft til Danmark, hvor han kraftigt understreger de nordiske 
muligheder i forbindelse med planen og understreger, at også Nordjobb kan tænkes ind i planens 
realisering,  da  vi  i  Danmark  har  modtaget  over  2.500  unge,  som  har  fået  job  på  danske 
virksomheder i sommerperioden. Flere af dem er blevet i Danmark og flere er efter endt uddannelse 
kommet tilbage til Danmark og indgår i dag i den danske arbejdsstyrke. Nordjobb er således ikke 
blot med til at afhjælpe et behov for arbejdskraft i sommerperioden, men har en mere langsigtet 
virkning. Claus Hjort Frederiksen har svaret meget positiv på henvendelsen og understreger, at det 
nordiske samarbejde i højeste grad er tænkt ind i planen.

- Forretningsudvalgsmødet den 16. april (evt. ændring af dato)

Landsformanden ønskede mødet  rykket.  Forretningsudvalget  vil  være i  mailkontakt  om en ny 
dato.

b.) Generalsekretæren

Generalsekretæren  redegjorde  for  arbejdet  med  Nordisk  Klimaundervisningsportal,  hvor 
Foreningen  NORDEN  indgår  i  arbejdet  sammen  med  Københavns  Kommune.  Foreningen 
NORDENs del  består  i  at  deltage  i  udviklingen af  portalen  og  sikre,  at  skole/elev-kontakterne 
udbredes til hele det nordiske venskabsbykædesystem, hvor undervisningsmaterialer og lærer/elev-
vejledninger stilles til rådighed, samt deltage i udvælgelsen af deltagere til Børneklimatopmødet. 
Foreningen NORDEN har omtalt projektet for samarbejdspartnerne i FNF, som var positive. FNF 
og søsterforeningerne  vil  nu blive  inddraget  kraftigere  op til  realiseringen.  Samarbejdsprojektet 
giver mulighed for at tilføre venskabsbysamarbejdet en ny dimension i en tid, hvor en revitalisering 
er vigtig, samtidig med at projektet lever op til foreningens anbefaling om større synlighed op til og 
i forbindelse med FN’s klimatopmøde i København i slutningen af 2009. 
 

c.) Forretningsudvalgsmedlemmerne

Henrik Hagemann  informerede  om sprogarbejdet,  efter Brian  Mikkelsen  sidste  år  nedsatte  en 
arbejdsgruppe, som fik til opgave at analysere og vurdere, om der er behov for en dansk sproglov. 
Den fik  Jørn  Lund som formand,  og  både Niels  Davidsen-Nielsen,  Sprognævnets  formand,  og 
Sabine Kirchmeier-Andersen, nævnets direktør, har været medlemmer. Nu er den færdige rapport 
på vej. Den offentliggøres den 12. marts. Der skal være repræsentantskabsmøde i Dansk Sprognævn 
fredag  den  7.  marts,  hvor  rapporten  også  vil  blive  behandlet  og  hvor  Henrik  Hagemann  er 
Foreningen NORDENs repræsentant. 

3. Fastsættelse af næste møde

Som nævnt under meddelelser fra landsformanden.

4. Eventuelt

Der fremkom ikke noget under eventuelt.
Pjl/pjl 25.02.08
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