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Tilstede: Jørgen Andresen, Karen Ellemann (landsformand), Elisabeth Espedal, Frants Hagen 

Hagensen, Ingelise Holm, Bent Jensen, Jens K. L. Jørgensen, Susanne Prip Madsen, Georg 

Møller (næstformand), Arne Nielsen, Ole Nielsen, Marion Pedersen, Bodil Porsbjerg, Erik 

Rasmussen, Merete Riber, Flemming Thøgersen, Svend Tychsen og Lise Witthøft.  

Fra landskontoret: Maj-Britt Skovbro Hansen og Peter Jon Larsen.  

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Nærværende dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 24. maj 2014 

Referatet blev godkendt. 

 

3. TEMA: Reformarbejdet 

Karen Ellemann fortalte, at vi havde forsøgt at få en ekstern oplægsholder, men det var ikke 

lykkedes – hovedårsagen var at stort set alle partier holder vigtige partimøder denne weekend, 

hvilket også er årsagen til, at der ikke er mange partirepræsentanter til stede på landsstyrelsesmødet.  

Karen Ellemann fortalte så selv, hvordan udviklingen angående reformarbejdet forløb. Hun sidder 

selv med i Nordisk Råds reformgruppe, hvor der er to repræsentanter fra hver af de politiske 

grupper. Også Finn Sørensen (som også sidder i landsstyrelsen) deltager i gruppen. Reformarbejdet 

er på dagsordenen både i Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd og ministerrådets generalsekretær 

Dagfinn Høybråten er optaget af sagen. Der er høj grad af sammenfald i interesserne bl.a. for tungt 

bureaukrati og for omkostningsfuld mødevirksomhed. Sessioner vil givet fortsat komme på skift 

mellem landene, men den øvrige mødevirksomhed centreres så vidt muligt omkring de nordiske 

sekretariater i København. Man er også inde på elektroniske afstemningsprocedurer, så det bliver 

tydeligere, hvem der stemmer hvad. Højere grad af inddragelse af græsrødderne og større 

gennemsigtighed er også med i drøftelserne. 



Marion Pedersen mente, det var en stor fordel, at Dagfinn Høybråten var med på ideerne, da han 

også, som tidligere politiker i Nordisk Råd, kender virkeligheden fra den side. 

Susanne Prip Madsen spurgte til tidsperspektivet. 

Karen Ellemann fortalte, at arbejdsgruppens forslag skal til præsidiet i Nordisk Råd, men man vil 

allerede se ændringer i forbindelse med sessionen i Stockholm i slutningen af oktober i år, men den 

store reform træder i kraft i kalenderåret 2016. 

  

4. Siden sidst 

Lise Witthøft fortalte om lederskiftet i Nordisk Informationskontor i Flensborg, hvor Annette 

Jensen var blevet erstattet af Eva Ritter, og der havde været afholdt en meget fin reception i den 

anledning. 

Arne Nielsen fortalte, at Seniorhøjskolen Rude Strand havde fået ny forstander, men det var aftalt, 

at den Nordiske Kulturuge fortsat ville blive afholdt. I 2015 vil den finde sted fra 18. – 24. februar 

og det vil blive annonceret i Tillidsmandsinfo og Norden Nu. 

Susanne Prip Madsen fortalte om folkemødet på Bornholm, som havde været en besværlig succes. 

Besværlig i samarbejdet med Nordisk Ministerråd, som ejede det telt, vi blev præsenteret i, og en 

succes, fordi vil kom i kontakt med mange mennesker. Hun fortalte også, at der nu var indledt et 

positivt samarbejde angående 2015, som hun så frem til. 

Marion Pedersen, som selv havde deltaget i folkemødet, takkede Susanne Prip Madsen for 

hendes ihærdige indsats under folkemødet. 

Elisabeth Espedal fortalte om Nordisk Sommerlejr i Hillerød, som i år havde samlet 60 børn og 

været en stor succes. 

Frants Hagen Hagensen fortalte, at Sct. Hans aften i Frederiksberg Have, som Foreningen 

NORDEN på Frederiksberg står for, havde samlet 30.000 deltagere i år. 

5. Flytning af sekretariat 

Karen Ellemann beskrev lokalesituationen, hvor FNF nu er flyttet fra Malmøgade og ind i 

Skolelederforeningens bygning i Snaregade. Forretningsudvalget har besluttet, som konsekvens af 

den manglende huslejeindtægt fra FNF, at sekretariatet flytter fra Malmøgade medio 2015. Hun 

fortalte endvidere om arbejdet med at overtage Lille Mølle på Christianshavn og henviste til 

generalsekretærens papir, der var udsendt på forhånd, angående dette. 

Efter en drøftelse i landsstyrelsen, besluttede landsstyrelsen at tage oplægget vedrørende Lille 

Mølle til efterretning samt følge forretningsudvalgets indstilling vedrørende flytning. 

 

6. Status på Handleplan 

Svend Tychsen mente, at vi skulle tage sagen vedr. Lille Mølle og online marketing med i 

Handlingsplanen.   

Landsstyrelsen tog de to sager med. Samtidig blev der opfordret til, at der blev gjort forsøg på at få 

flere biblioteker med i den nordiske biblioteksuge i Danmark, og der kom et forslag om en 

henvendelse til Kulturministeren i den anledning. Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på, at 



Danmark var det land, der havde størst tilslutning fra bibliotekerne til Biblioteksugen, men at det 

ville være dejligt, at få endnu flere med. 

  

7. Meddelelser 

a.) Forretningsudvalget 

Karen Ellemann henviste til de referater, der var lagt på intranettet. 

Peter Jon Larsen henviste til forretningsudvalgets indstilling om at landsforeningen også kunne 

sælge lodsedler gennem hjemmesiden og Norden Nu. 

Landsstyrelsen godkendte indstillingen. 

 

b.) Idepolitisk udvalg 

Karen Ellemann beklagede, at seneste møde var blevet aflyst. Der ville blive gjort et forsøg på, at 

finde en ny dato. 

 

c.) Uddannelsesudvalg 

Merete Riber gjorde opmærksom på, at der skulle være møde om mandagen efter landsstyrelsens 

møde (referatet er tilgængeligt på intranettet, red.) og at hun havde inviteret skoleinspektør 

Susanne Rasmussen til at fortælle om Foreningen NORDENs nye muligheder i forlængelse af 

skolereformen. 

Merete Riber gjorde opmærksom på, at den bog, der var udvalgt til de yngste i forbindelse med 

den nordiske biblioteksuge, nemlig Mosterbråk, desværre alligevel ikke ville blive oversat til dansk, 

da det forlag, der skulle udgive den, var gået konkurs. Men teksten ville blive oversat og lagt på 

bibliotekshjemmesiden. 

  

d.) Kommunikationsudvalg 

Karen Ellemann henviste til det udsendte referat fra Kommunikationsudvalget, som havde holdt 

møde to dage før landsstyrelsesmødet. Hun henviste også til det udsendte oplæg, som var forfattet 

af Kirsten Kruse, og Kirsten forelagde ideerne. 

Kirsten Kruse fortalte at Foreningen NORDEN havde ønsket at opruste marketingindsatsen ved 

hjælp af digitale medier. Indsatsen er en naturlig fortsættelse af den digitaliserings-indsats, som 

allerede er sat i gang på Landskontoret. Servere er nedlagt og dokumenter og mails er lagt ’i skyen’, 

hvor de kan tilgås uanset om man er på kontoret, til møde ude i byen eller hjemme. Ændringen har 

betydet en væsentlig besparelse på it-driften. Udsendelse af korrespondance til tillidsfolkene i 

lokalafdelingerne sendes nu digitalt eller downloades via den ’lukkede del’ af hjemmesiden. 

Ændringen har medført væsentlige besparelser både hvad angår forbrug af kuverter, papir og 

printerforbrugsstoffer, og personaleressourcer til pakning af brevene. Og sidst, men ikke mindst, så 

er portoudgifterne praktisk talt skåret helt bort. Marketingindsatsen vil blive udført online på 

medier, som enten er gratis at anvende eller hvor der er beskedne månedlige udgifter til 

abonnementer. Nyheder vil løbende blive bragt på hjemmesiden, sendes som nyhedsmails samt 

bringes på Facebook. Der ud over vil der ske en indsamling af e-mail adresser på nordisk 

interesserede personer via hjemmesiden. 

Formålet er at: 



 Målrette anvendelsen af de elektroniske medier til markedsføring af Foreningen NORDENs 

værdier, visioner og aktiviteter. 

 Synliggøre Foreningen Nordens aktiviteter ved regelmæssigt at publicere nyheder på 

hjemmeside og Facebook, samt ved udsendelse af nyhedsbreve til medlemmer og øvrige nordisk 

interesserede. 

 Anvende hjemmeside og Facebook mere målrettet til at hverve nye medlemmer. 

 Fastholde nuværende medlemmer ved at informere bedre og mere regelmæssigt, og gøre det 

mere synligt hvordan man kan bidrage til at fremme de nordiske mærkesager. 

 Skabe dialog mellem medlemmer og interessenter via Facebook. 

 Automatisere dele af markedsføringen ved anvendelse af autoresponder systemer. 

 

Landsstyrelsen havde en drøftelse af dette, og ønskede, at der blev arbejdet videre med projektet, 

efter at landsstyrelsen havde modtaget lovning på, at det var lovligt og ikke overskred grænserne i 

dataregisterloven. 

Landsstyrelsen drøftede også kommunikationsudvalgets oplæg til kommissorie, som 

Landsstyrelsen godkendte med en enkelt rettelse således: 

Kommissorie for Kommunikationsudvalg 

 

Kommunikationsudvalget skal komme med forslag til styrkelse af såvel landsforeningens som 

lokalafdelingernes synlighed. 

 

Kommunikationsudvalget skal komme med forslag til forbedring af foreningens eksterne 

kommunikation 

o foreningens hjemmeside 

o sociale medier 

o forholdet til pressen 

o foreningens blad Norden Nu 

 

Kommunikationsudvalget skal vurdere foreningens profil, herunder komme med forlag til et 

mere genkendeligt, samlet udtryk. 

 

Kommunikationsudvalget skal evaluere foreningens interne kommunikation og komme med 

forslag til forbedringer. 

 

Flemming Tøgersen mente, det ville være hjælpsomt, hvis Idepolitisk Udvalg kunne komme med 

klare synspunkter, der kunne kommunikeres.       

 

e.) Arbejdsgruppen om venskabsbyarbejdet 

Arbejdsgruppen har ikke holdt møde. 

 

f.) landsformand 

Karen Ellemann berettede om en erhvervskonference om Nordiske visioner for fremtidens 

erhvervssamarbejde, som på invitation af Fritz Schur finder sted på Christiansholm Slot, 

Klampenborg, torsdag den 22. januar 2015. Karen Ellemann er sammen med ministeren for 

nordisk samarbejde Carsten Hansen værter for konferencen, hvor en række erhvervslivspersoner 



fra såvel arbejdsgiver som arbejdstagerside vil komme med oplæg. Konferencen vil indlede det 

danske formandskab for det nordiske samarbejde 2015 og henvende sig til deltagere fra de 

selvsamme organisationer, erhvervspolitikere, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Formålet er 

bl.a. at forsøge at få etableret en nordisk stiftelse for erhvervsudvikling. 

 

g.) generalsekretær 

Punkterne var allerede taget op på dagsordenen. 

 

8. Økonomi 

Peter Jon Larsen henviste til det udsendte materiale i form af halvårsbudgetopfølgning. På 

bundlinjen fulgte vi det forudsatte budget, og den største afvigelse var at finde på 

medlemskontingenterne.  

Landsstyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. 

 

9. FNF 

Georg Møller henviste til de dagsordner og referater, der nu var lagt på foreningen eget intranet, da 

det desværre ikke havde været muligt, at få FNF til at sikre adgang til deres intranet. Han noterede 

med glæde, at flere af de ting, vi fra dansk NORDENs side tidligere havde foreslået, nu så ud til at 

blive eller var blevet virkelighed, herunder at styreseminaret blev udsat til efter den nye 

generalsekretær tiltrådte medio 2015, at drøftelsen af FNF’s fremtid ligeledes var udsat til efter 

medio 2015, at der var større opbakning til udlicitering af opgaver fra FNF til de nationale 

foreninger, hvor der var sat et arbejde i gang med henblik på en ændring af de administrative 

forhold omkring Nordjobb. Han glædede sig også over, at der nu var forhandlinger i gang for at få 

reetableret en Foreningen NORDEN i Grønland. Arbejdet i de kommende måneder vil koncentrere 

sig om at få lavet en god stillingsbeskrivelse. 

Landsstyrelsen var positive over for denne udvikling og drøftede herefter det politiske grundlag for 

Foreningen NORDENs arbejde i forbindelse med det fremtidige FNF.  

Landsstyrelsen vedtog følgende politikpapir: 

FNF politiske del 

FNF er en samarbejdsorganisation/paraplyorganisation, mellem de nationale foreninger Norden, der 

har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. 

 

- FNF koordinerer de fællesnordiske budskaber til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd på 

grundlag af de nationale foreningers prioriteringer og drøftelser 

- FNF udtaler sig kun, hvis alle er enige (konsensusmodellen) 

- FNF skal i høj grad varetage civilsamfundets krav og prioriteringer  

FNF organisatorisk del 

- FNF skifter navn til Foreningerne NORDEN og identificeres i højere grad som de nationale 

foreningers samarbejdsorganisation til forvaltning af fællesnordiske aktiviteter. 



Aktiviteterne markedsføres i de enkelte lande, som Foreningen NORDENs aktivitet i det 

pågældende land, og foreningernes ejerskab bliver tydeliggjort 

- FNF stræber mod at sikre, at overhead i forbindelse med forvaltningen af projekterne 

financierer FNF’s drift, således at de nationale foreningers bidrag formindskes/helt 

forsvinder 

- Økonomi og arbejde følges ad, således at de opgaver, der i forbindelse med driften af de 

fællesnordiske projekter udføres nationalt, indgår i budgetteringen af det enkelte projekt 

- Det tydeliggøres, at Foreningerne NORDEN er en samarbejdsorganisation, hvor de frivillige 

kræfter i højere grad inddrages i tænkningen i forbindelse med definitionen af de enkelte 

projekter 

FNF struktur 

- FNF’s præsidium leder den politiske virksomhed og overordnede profil, herunder beslutning 

om hvilke fællesnordiske opgaver, FNF skal påtage sig. Den organisatoriske og 

administrative virksomhed styres i det daglige af direktørkollegiet med ansvar over for 

præsidiet 

- Referater og bilag i forbindelse med møder i såvel præsidie som direktørkollegie bliver 

stillet til rådighed for den nationale opfølgning og drøftelse ved at de er tilgængelige på 

FNF’s intranet.  

   

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

Georg Møller gjorde opmærksom på, at det nu var aftalt, at repræsentantskabsmødet, der var 

fastsat til lørdag den 30. maj 2015 skulle holdes på Christiansborg. 

Bodil Porsbjerg gjorde opmærksom på de genvordigheder hendes afdeling (Brande) havde været 

igennem i forbindelse med at overgå fra selvopkrævende afdeling til at landforeningen opkrævede 

kontingentet, hvor der havde været en del fejl i registreringen på landskontoret. 

Peter Jon Larsen lovede at se på sagen og sikre, at fejlene blev rettet. 

Næste landsstyrelsesmøde afholdes  

lørdag den 28. februar 2015 kl. 11.00 – 16.00 

 i Odense. 

PJL/pjl 07.10.14 

 

 

 


