
FORENINGEN NORDEN

Referat af landsstyrelsens møde
Onsdag den 24. oktober 2007 på First Hotel Grand i Odense.

Deltagere: Frode Sørensen, Arne Nielsen, Poul E. Frederiksen, Susanne Prip Madsen, Erik 
Rasmussen, Merete Riber, Henrik Hagemann, Ole Stavad, Dorit Myltoft, Kathrine Stensgaard, 
Frants Hagen Hagensen, Elisabeth Espedal, Flemming Thøgersen, Helge Sørensen, Jens Peter 
Thestrup, Axel Schade, Helge Torm og Lars Aagaard.

Fra Landskontoret: Peter Jon Larsen og Klaus Elmo Petersen.

Fraværende med afbud: Kristen Touborg, Karen Klint, Else Theil Sørensen, Sonny Berthold, 
Christian Steffensen, Inge Vejby Møller, Lisbeth Johansen, Erik Frigård Mogensen, Conny E. 
Petersen og Jens Rahbek Pedersen.

Referat: Klaus Elmo Petersen.

Inden den ordinære dagsorden for det konstituerende landsstyrelsesmøde gennemførtes en 
temadrøftelse:

Foreningen NORDEN og globaliseringen.

Ole Stavad og Arne Nielsen kom med oplæg til drøftelsen.

Ole Stavad: Efter en periode med et tæt samarbejde med først og fremmest de nye baltiske lande er 
vi nu en gang med  at sætte en ny dagsorden.  I dag er det globaliseringen og de konkurrencevilkår 
det giver for Norden vi skal til at fokusere på. Generelt klarer vi os i Norden meget bedre end man 
skulle forvente – også hvis man spørger økonomerne! Denne succesfyldte proces er godt beskrevet i 
bogen ”Norden som global vinderregion” (udgivet af Nordisk Ministerråd). Ikke mindst den 
nordiske velfærdsmodel og de nordiske landes evne til omstilling og forandring er baggrunden for 
at på stort set alle nøgleområder er i top 10 på verdensplan. Også den nordiske 
arbejdsmarkedsmodel med tryghed og fleksibilitet  er en væsentlig faktor for den gunstige stilling vi 
indtager. Vi kan naturligvis ikke vinde på alle områder. Når det gælder store multinationale 
koncerner og økonomisk styrke i sværvægtsklasse er andre nationer foran os, men vi kan satse på 
velfærd, tryghed, uddannelse og forskning for der har vi styrke. Det er et vigtigt signal at de 
nordiske statsministre har forpligtet sig på udviklingen af den nordiske velfærd – og Foreningerne 
NORDEN har været en aktiv medspiller i denne proces. På miljø- og klimaområdet kan Norden 
også spille en aktiv og central rolle. Foreningen NORDEN kan medvirke til at befolkningerne også 
engagerer sig aktivt i dette område. Det er for vigtig en sag til kun at overlade den til politikerne!
I forbindelse med FN’s klimakonference i København i 2009 bliver der åbnet en web-portal, som 
giver befolkningen – og dermed også Foreningen NORDEN – mulighed for at engagere sig i 
forberedelsen af konferencen. Vore lokalafdelinger kan i samarbejde med relevante NGO’ere 
aktivere medlemmer, skoleelever m.m. i klima- og miljøspørgsmål.

Arne Nielsen: På styreseminariet i Reykjavik fik vi også et godt og engageret indlæg fra Ole 
Stavad. Det er glædeligt at se at Nordisk Råd aktivt engagerer sig i globaliseringsprocessen. Det 



begyndte i 2006 hvor der så at sige skete et kursskifte i nordisk politik således som også Ole Stavad 
berettede. Foreningen NORDENS temarepræsentantskabsmøde i 2009 er en oplagt mulighed for at 
behandle klimatopmødet – gerne efter et aktivt forarbejde i lokalafdelingerne. Integrationsprocessen 
i Norden og Danmark er også et vigtigt tema at tage op i foreningens regi. Som en del af 
globaliseringen skal vi bygge broer mellem mennesker hvor disse broer savnes. Vi skal følge op på 
globaliserings- og klimaproblematikken på et landsstyrelsesmøde i 2008 som forberedelse til 
temarepræsentantskabsmødet i 2009. 
(Gruppereferater fra Styreseminaret i Reykjavik vedlægges dette referat)

Frode Sørensen: I marts 2008 arrangeres i regi af informationskontoret i Flensborg en 
klimakonference så vi er i gang. Det er os i Foreningen NORDEN i Danmark der skal sørge for at 
de andre nordiske lande bliver aktive omkring klimatopmødet.

Ole Stavad: På Nordisk Råds møde i Oslo i slutningen af måneden vil man bl.a. drøfte hvordan 
Norden kan svare på klimaudfordringen. Derfor er der en sammenhæng i processen. Det ville være 
godt hvis Foreningen NORDEN kunne etablere en portal hvor relevante oplysninger kan lægges ind 
bl.a. i forbindelse med lokalafdelingernes arbejde – gerne som et samarbejde med andre relevante 
organisationer og foreninger -  på området. 

Henrik Hagemann: Vi har i Norden et uddannelsessystem og et unikt foreningsliv, som er 
medvirkende til de flotte resultater vi i Norden har nået på globaliseringsområdet. Dette giver en 
styrke når politiske ideer skal rodfæstes i befolkningerne.  Vi skal i Foreningen NORDEN forsøge 
at omsætte de overordnede temaer fra globaliseringen til lokale aktiviteter.

Dorit Myltoft: Vi skal i Foreningen NORDEN overveje om vi ikke skal operere på den globale 
scene. Vi skal nu over de nordiske grænser  og forberede de unge på den globaliserede verden. 
Venskabsbysamarbejdet kan måske udvikles udenfor Norden.

Susanne Prip Madsen: Vi skal definere os selv og det nordiske så mere sikkert kan operere på den 
globale scene. 

Flemming Thøgeresen:  Vi har i Norden en god dialog mellem civilsamfundet og den offentlige 
sektor – der er vi nået langt i forhold til andre lande. Dette er også medvirkende til vores stærke 
position i globaliseringen. Vi skal være opmærksomme på hvordan vilkårene for det nordiske 
samarbejde kan komme til at se ud når Island og Norge bliver medlemmer af EU.

Lars Aagaard: Som bosiddende i Flensborg skal jeg tit berette om hvad der er specielt ved det 
nordiske. Her fortæller jeg bl.a. om det mere uformelle system i omgangen mellem borgere og 
myndigheder.

Erik Rasmussen: Det bliver vigtig for os at fortælle lokalt om den udfordring  der ligger foran os. 
Det er også vigtigt at vi lokalt har nogle konkrete redskaber til det lokale arbejde med 
globaliseringen.

Arne Nielsen: Det er vigtigt at vi lokalt samarbejder med relevante organisationer i 
klimaspørgsmålet. Nogle er allerede gået i gang vi kan måske melde os ind i dette arbejde med 
fokus på den nordiske model. www.klimatopmoede.dk

http://www.klimatopmoede.dk/


Ole Stavad: Vi er rødderne i det arbejde, som andre ikke kan få til at gro, fordi det er for topstyret. 
Det er her vores kvalitet ligger.  Over 90% af befolkningen i Norden tilkendegiver i en 
meningsundersøgelse op til Nordisk Råds session, at de nordiske lande skal samarbejde om klima 
og miljø. Det er blevet det klart prioriterede område hos befolkningerne - så det er ikke kun os der 
synes det er spændende og relevant. Jeg tror ikke at et eventuelt islandsk og norsk medlemskab af 
EU vil betyde store ændringer i det nordiske samarbejde, men det vil styrke det nordiske 
samarbejde i EU.

Ole Stavad: Fortalte om det omdelte ”Ålandsdokument” at det præciserer de selvstyrende områders 
rolle i det officielle nordiske samarbejde. I dag indgår de selvstyrende områder fuldt ud i Nordisk 
Råd.  Dokumentet udspringer derfor primært af et færøsk ønske om ”fuldt medlemskab” af Nordisk 
Ministerråd. De nordiske lande har ikke været helt enige – den dansk holdning har været at man 
ikke kunne imødekomme færingerne længere end den dansk grundlov giver mulighed  for. Man er 
imidlertid blevet enige om at man ikke vil gå længere end Helsingfors-aftalen foreskriver – og det 
er denne enighed der beskrives i ”Ålandsdokumentet”.

Henrik Hagemann: Orienterede om at man Fra Foreningerne NORDENs side havde tilkendegivet 
sin holdning ved at etablere selvstændige foreninger i de selvstyrende områder. I 1979 besluttede 
foreningerne endvidere at støtte at de selvstyrende områder fik størst mulig indflydelse i de nordiske 
organer.

1. Fastsættelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt jf. nedenstående.

2. Godkendelse af referat fra mødet 16. juni 2007.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Evaluering af repræsentantskabsmødet, herunder godkendelse af referat fra mødet.

Frode Sørensen: Roste lokalafdelingens indsats i forbindelse med planlægningen og 
afviklingen af repræsentantskabsmødet i Toflund. Det var et godt arrangement. På baggrund af 
henvendelsen fra Jens Rahbek Pedersen angående spørgsmålet om flytning til Flensborg- eller 
Skåneområdet – tvunget af den danske lovgivning – mente formanden at spørgsmålet om 
udvandring i disse tilfælde bør overlades til de politiske partier. Dette gælder naturligvis ikke i 
tilfælde hvor sagen har en særlig nordisk vinkel eller når Foreningen NORDEN har en 
foreningspolitisk holdning til den pågældende sag. 

Kathrine Stensgaard: Spurgte til beslutningen om nordiske ambassadører.

Peter Jon Larsen: Fortalte at beslutningen er truffet og lokalafdelingerne kan gå i gang med 
initiativet. Kredsformændene vil blive orienteret om beslutningen.

Landsstyrelsen besluttede at referatet fra repræsentantskabsmødet skal godkendes af 
formanden og mødets dirigent. Denne procedure skal gælde fremover.



4. Meddelelser.

Frode Sørensen oplyste, at repræsentantskabsmødet 24. maj 2008 efter forhandling med 
Ålborg kommune som planlagt afholdes i Ålborg. Endvidere oplyste han at foreningen nu havde 
en aftale med en web-master, der kan ajourføre foreningens hjemmeside indtil en fællesnordisk 
web-master er ansat i FNF-regi.

5. Roskilde-kredsen.

Roskilde-kredsen er blevet opløst og de involverede lokalafdelinger har valgt hvilken kreds de 
vil tilhøre i fremtiden. Landsstyrelsen godkendte beslutningen.

6. Konstitueringer.

a.) Næstformand.

         Landsstyrelsen genvalgte Arne Nielsen.

b.) Forretningsudvalg.

         Landsstyrelsen genvalgte: Susanne Prip Madsen, Henrik Hagemann(begge repræsentantskabs-
valgte) og Poul E. Frederiksen, Erik Rasmussen, Merete Riber(alle amtskredsvalgte).

c.) Organisationsudvalg.

        Landsstyrelsen genvalgte Arne Nielsen (formand),  Jens Peter T. Jensen, Lisbeth Johansen, 
Susanne Prip Madsen, Helge Sørensen samt en repræsentant fra FNU.

d.) Nordjobbnetværk.

       Landsstyrelsen genvalgte Dorit Myltoft (formand), Karin Arveschoug Jensen, Mogens Brock, 
Karen Havelund, Erik Rasmussen og repræsentant fra FNU. Frants Hagen Hagensen blev nyvalgt til 
netværket.

e.) Skolenetværk.

      Skolenetværket består af en repræsentant fra hver af Foreningen NORDENs kredse. Kredsen 
udpeger selv repræsentanterne. Ny formand udpeges efter repræsentantskabsmødet i maj 2008.

f.) Sproggruppe.

Landsstyrelsen genvalgte Henrik Hagemann (formand) og Dorit Myltoft.

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde.

Næste møde afholdes 23. februar 2008.
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