
FORENINGEN NORDEN 

REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 

ONSDAG DEN 7. NOVEMER 2012 KL. 11.15 – 15.30 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR  

 

Til stede: Arne Nielsen (landsformand), Birte Fangel, Susanne Prip Madsen, Georg Møller, 

Erik Rasmussen, Merete Riber. 

Afbud: Bente Dahl. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

1.   Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2.   Godkendelse af referat fra 22. august 2012 

Referatet blev godkendt. 

3.   Meddelelser 

      a.) Formand 

Arne Nielsen refererede mødet med Christine Antorini. Mødet havde været positivt, og vi havde 

rost hende for hendes initiativ med Ny nordisk Skole. Aktionen med at få Sverige til at stille sig bag 

en nordisk arbejdsgruppe om Ny nordisk Skole var også lykkedes – og vi havde via FNF presset på 

for en løsning. Han havde også taget spørgsmålet om en nordisk lærerudveksling med det 

dobbeltsigte at bytte timer og få en overførsel af best practices, gerne ved at gøre brug af 

venskabsbyforbindelserne; også nordeniskolen-hjemmesiden, Øresundsmiljøskolen og Nordplus 

Junior havde været oppe på mødet. 

Arne Nielsen foreslog, at vi henvendte os til medlemsskolerne og opfordrede dem til at indgå i Ny 

nordisk Skole-ordningen, hvilket så også ville blive meddelt tillidsfolkene via Tillidsmandsinfo. 

Arne Nielsen orienterede også om en henvendelse vi retter til Kommunernes Landsforening, hvor 

vi tilbyder at påtage os den kommunale registrering af de nordiske venskabsbyforbindelser. 

Arne Nielsen henviste også til vores henvendelse til Morten Østergaard angående de danske 

lektorater i udlandet (Norden).  

Arne Nielsen fortalte også om et initiativ fra Ole Stavad, som ville skabe ny dynamik i det 

nordiske venskabsbysamarbejde i Jammerbugt Kommune, hvor han nu er viceborgmester. 

Efterfølgende mødet besluttede Forretningsudvalget at genindstille Arne Nielsen med Susanne 

Prip Madsen som suppleant til Kulturfonden for Danmark og Finland. 



      b.) Generalsekretær 

Peter Jon Larsen informerede om medarbejdersituationen. 

Peter Jon Larsen informerede om arbejdet med 200-året for Kielerfreden (og Norges Grundlov), 

hvor foreningen nu indgår i udførelsen af de aktiviteter, der skal foregå i 2014. 

Peter Jon Larsen orienterede om status vedrørende implementering af ny hjemmeside og 

beklagede det lange forløb. Georg Møller pointerede at forsinkelse også pegede på et 

ledelsesansvar i de to organisationer og bad om at man tog ved lære af dette ved kommende 

ændringer i hjemmesidens struktur, da der til stadig vil være ændring i opsætning. 

      c.) Forretningsudvalg 

Susanne Prip Madsen berettede om arbejdet i Østersøsamarbejdets NGO-netværk, som nu hedder 

noget så mundret som BSNGO-netværk.  

Georg Møller fortalte om et arrangement i Den sorte Diamant, hvor den nye nordiske film Cool 

Nordic og hvor samarbejdsministeren Manu Saren havde givet oplæg. Han glædede sig over, at 

ministeren hver gang nævnte det folkelige samarbejde og Foreningen NORDEN. Han havde så, i 

egenskab af partifælle til ministeren, arrangeret et møde med ministeren, hvor han især ville drøfte 

det serviceeftersyn af det nordiske samarbejde, som ministeren havde efterlyst.     

4.   FNF 

Arne Nielsen refererede præsidiemødet i Helsingfors i forbindelse med Nordisk Råds session, hvor 

præsidiet var kommet med en reaktion på CENS-rapporten Nordiska Gemenskaper – en vision för 

samarbetet, hvor foreningerne havde opfordret til, at rapporten blev fulgt op politisk og gennem 

folkelige høringer, samt at opfølgningen blev taget med på næste års Nordisk Råds session.  

Mht. vedtægter var en ændring af principperne for fordeling af kontingentet til FNF ikke gået 

igennem, så det fortsat byggede på landenes BNP-fordeling. Dansk NORDEN havde også foreslået, 

at styreseminaret blev lavet om til forbundsmøde med det formål at vedtage handlingsplan og 

arbejdsplan. Dette blev ikke vedtaget, men ville nu gå i høring i landene. 

Georg Møller spurgte til kommentaren i Politiken angående det danske forslag til nedskæring af 

NMR’s budget, og som var initieret af FNF og stillede spørgsmål ved, om det var FNF’s rolle at 

reagere på nationale sager. Han havde forstået, at FNF ikke havde reageret på de nye toldregler i 

Norge. Han spurgte også til det spørgsmål, der var opstået om fællesnordisk blad, og erindrede om, 

at spørgsmålet havde været op i såvel bladudvalget og landsstyrelsen, som havde modsat sig 

tankerne og et fælles blad. 

Arne Nielsen svarede, at der var mange praktiske spørgsmål i forbindelse med et fællesnordisk 

blad, og en forudsætning for Danmarks deltagelse ville være, at det ikke blev dyrere for os. Dermed 

er et initiativ nok alene af den grund urealistisk. Han mente også, at en sondering måske kunne åbne 

op for en mere veltilrettelagt udveksling af artikler og en internetbaseret løsning i form af et fælles 

nettidsskrift.  

5.   Nordisk Råds session 



Arne Nielsen refererede præsentationsprogrammen, hvor Johan Strang præsenterede CENS-

rapporten sammen med et panel af politikere. Han refererede også behandlingen af det svenske 

formandsskabsprogram for 2013 og samarbejdsministrenes spørgetime. 

6.   Økonomi – herunder gennemgang af 3. kvartals budgetopfølgning samt årsestimat 

Peter Jon Larsen gennemgik det udsendte papir med budgetopfølgning og årsestimat. 

Forretningsudvalget bad om, at de fremover udover realiseret pr. kvartal, vedtaget budget og 

estimat også fik en kolonne med vedtaget budget for kvartalet og noter. 

Forretningsudvalget drøftede endvidere henvendelsen fra Bente Dahl angående 

forretningsudvalgsansvar, og var enige om ved lejlighed (i forbindelse med andre ændringer af 

vedtægterne) at indføje følgende i vedtægterne ”Forretningsudvalget hæfter ikke personligt for 

foreningens forpligtelser”.  

7.   Opfølgning af landsstyrelsesmødet – herunder konstitueringer 

Arne Nielsen ville følge op på ideen om et møde med Nordisk Råds danske delegation om 

serviceeftersynet af det nordiske samarbejde og dets budget. 

Herefter gik forretningsudvalget over til at se resultatet af de konstitueringer, landsstyrelsen havde 

foretaget, og hvoraf nogle havde meddelt, at de ikke ønskede at deltage i udvalgsarbejdet. 

Forretningsudvalget besluttede at arbejde videre med de udvalg og de personer, der havde 

tilkendegivet, at de ønskede at medvirke i arbejdet. Forretningsudvalget så gerne, at udvalgsarbejdet 

blev igangsat med møder i januar 2013 og at forretningsudvalgets medlemmer i udvalgene var 

tovholdere.  

Angående arbejdsgruppen om medlemsrekruttering var forretningsudvalget enige med kritikerne i, 

at kommissoriet var for bredt og tidsplanen for kort, så forretningsudvalget bad arbejdsgruppen selv 

se på/komme med forslag om indhold, arbejdsmetode og tidsplan, samt at udvalget fik en bredere 

repræsentation gennem at bede kredsbestyrelserne udpege en repræsentant fra hver kreds. Det blev 

samtidig understreget, at udvalget primært skulle arbejde via e-mail-kontakter. 

Susanne Prip Madsen orienterede om FNU’s arbejde, hvor hun var observatør for 

landsforeningen. På grundlag af orienteringen besluttede forretningsudvalget at der blev taget et 

møde med FNU med henblik på at sikre, at FNU også tog initiativer på det idepolitiske plan.   

8.   Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde(r) 

Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt 

                                          ONSDAG DEN 6. FEBRUAR 2013 KL. 11.15 – 15.30 

                                                              I KØBENHAVN 

 

     PJL/pjl 15.11.2012. 


