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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt uden bemærkninger - under meddelelser tilføjes pkt. f. FNU 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 7. november 2009 

 

Lizzie Moe: Man bør i referatet koncentrere sig om det væsentlige og undlade at referere løsrevne 
dele af indlæg. Orienteringen om at FU fungerer som valgudvalg burde være refereret. 
Referatet blev i øvrigt godkendt uden bemærkninger. 
 
3. TEMA: Udvisningssagen  

 

Arne Nielsen: Introducerede temaet og fortalte om hvordan der i den pågældende sag, om en fra 
Danmark udvist svensker, var tale om brud på den nordiske socialkonvention efter Foreningen 
NORDENs opfattelse. Foreningen er bl.a. blevet opmærksom på sagen på grund af en henvendelse 
til Hallo Norden. Foreningen har rettet henvendelse til relevante myndigheder og afventer nu svar 
fra disse. Landsstyrelsens debat viste, at der stor tilfredshed med at foreningen går ind i en sådan 
sag, da den dels rører ved "de nordiske rettigheder" og dels synliggør foreningen i forhold til 
regering og myndigheder og på længere sigt også i forhold til pressen og offentligheden. Sagen vil 
også blive taget op i FNFs præsidium og når myndighedernes svar forligger vil der bliver taget 
stilling til om Foreningen NORDEN evt. vil følge op på sagen med en høring eller lignende. 
Landsstyrelsen tilsluttede sig i øvrigt, at der arbejdes videre efter de linjer som FU har udstukket. 
 
Landsstyrelsen have en drøftelse af Gunnar Wetterbergs tanker om en nordisk union på baggrund af 
en orientering fra Arne Nielsen og Peter Jon Larsen. 

 

FNF vil på baggrund af Wetterbergs tanker rette en henvendelse til Nordisk Råd. Landsstyrelsen 
støttede dette, men pointerede, at tilslutningen til Wetterbergs ideer udelukkende går på de 
moderne unionstanker. 
 
 
 
 



4. Forberedelse af repræsentantskabsmøde  

 

a.) Valg af dirigent 
b.) Landsformandens beretning om virksomheden 
c.) Landsstyrelsen forslag til strategiplan 
Jens Peter Thestrup havde skriftligt fremsat forslag om at der under pkt. 3 i handlingsplanen 
indføres et nyt punkt som første punkt om at Landsforeningen støtter det lokale bestyrelsesarbejde. 
Dette og de øvrige forslag, der kom på mødet er nu indarbejdet i landsstyrelsens indstilling til 
repræsentantskabet. 
d.) Forslag fra Landsstyrelsen. 
Henrik Hagemann: Vi bør evt. forberede en udtalelse fra repræsentantskabsmødet vedr. 
udvisningssagen. 
e.) Forslag til behandling jf. § 7, stk. 4 
f.) Vedtægtsændringer 
Arne Nielsen meddelte, at Jens Peter Thestrup kommer til at forslå et selvstændigt afsnit om 
kredsene. 
Lizzie Moe: Mente ikke at FU skal melde ud om formandskandidat før 5-ugers fristen er nået, da en 
tidlig udmelding fratager lokalafdelingerne lysten til at arbejde på at finde en kandidat. Det blev i 
den forbindelse pointeret, at FU kommer med forslag til kandidat ikke indstilling af kandidat.  
Lizzie Moe: Foreslog at landsstyrelse og formand vælges for 1-årige perioder. Landsstyrelsen 
tilsluttede sig dette. 
Frants Hagen Hagensen kom med en række juridiske og sproglige rettelser, efter han havde 
gennemgået vedtægtsforslaget grundigt. 
Beth Espedal: Foreslog at kredsvalgte landsstyrelsesmedlemmer fortsat vælges for 2 år. 
Landsstyrelsen tilsluttede sig dette. 
Landsstyrelsens samlede vedtagelser er nu indarbejdet i landsstyrelsens indstilling til 
repræsentantskabet. 
g.) Godkendelse af regnskaber 
Peter Jon Larsen fremlagde regnskabstallene (det endeligt reviderede regnskab foreligger ikke 
endnu) og påpegede, at det realiserede underskud var betydeligt mindre end det budgetterede 
underskud. Landsstyrelsen indstillede det fremlagte budget til vedtagelse.  
h.) Fastsættelse af kontingenter 
Kontingenterne vil blive justeret i henhold til forbrugerprisindekset.  
i.) Godkendelse af justeret budget for det løbende år og budget for de to følgende år 
Budgetterne var allerede indstillet på forrige møde. 
j.) Valg for de to følgende år af stemmeberettigede blandt de samarbejdende medlemmer 
Jf. de nye vedtægter, vil alle samarbejdende medlemmer have ret til en repræsentant. 
k.) Valg af landsformand for de to følgende år 
Landsstyrelsen indstillede Arne Nielsen til landsformand. 
l.) Valg af landsstyrelsesmedlemmer for de to følgende år 
Forretningsudvalget forelagde en liste over kandidater, som landsstyrelsen gav opbakning til at 
der blev arbejdet videre med. 
m.) Valg af to kritiske revisorer, hvoraf én skal være lokalafdelingsrepræsentant 
Landsstyrelsen indstillede genvalg af Hans Peter Jørgensen, Silkeborg og Winnie Vitzansky, 

fhv. Direktør i Danmarks Biblioteksforening. 
n.) Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde 
Pt. har ingen meldt sig som vært. 
 



o.) Temadrøftelse 
Lars Hovbakke Sørensen vil blive forespurgt om at komme med et oplæg om Unionstankerne. 
p.) Eventuelt 
q.) Eventuelt forslag til hædersprismodtager 
FU foreslår at vi springer over i 2010 og forsøger at finde kandidat til 2011, hvilket Landsstyrelsen 
bifaldt. 
 
5. FNF 

 

Arne Nielsen: Nævnte at NMR har afsat midler til sprogkampagne.  
Sonja Fogsgaard: Spurgte til situationen vedr. de nordiske TV-kanaler.  
Peter Jon Larsen: Der har haft flere kontakter til BOXER-TV og Copy-Dan. Der arbejdes videre 
med sagen i FNF-regi. 
 
6. Meddelelser 

 

a.) Aktivitetsudvalget 
Arne Nielsen: Udvalget drøftede hvad der kan erstatte internt kursus. Udvalget foreslår et møde for 
tillidsfolk i Vejle i efteråret. (30. oktober). 
 
b.) Miljø- og klimaudvalget 
Susanne Prip: Udvalget har opfyldt sin mission med afholdelse af "På sporet af klimaet." og 
produktionen af Miljø-posen. Foreslår at udvalget nedlægges og lægges ind under 
globaliseringsudvalget. 
 
c.) Skole- og biblioteksudvalget 
Merete Riber: Fortalte at åbningen af skolehjemmesiden må udsættes på grund af tekniske 
problemer. Siden åbnes formentlig først ved skoleårets begyndelse i august. Lokalafdelinger kan 
godt få tilsendt skole-hvervemateriale allerede nu. 
Erik Rasmussen: Orienterede om at man i Skive er indbudt til at fortælle om foreningens 
skolearbejde ved et skoleledermøde. 
 
d.) Informationsudvalget 
Udvalget har bl.a. arbejdet med foreningens hjemmeside, som opgraderes i den kommende tid. 
Lokalafdelingerne kan nu selv lægge deres hjemmeside på foreningens server. Programmer med 
mere for lokalafdelingerne kan lægges under lokalafdelingen hvis materialet tilsendes 
landskontoret, som så scanner det ind og placerer det på hjemmesiden. 
 
e.) Sprogudvalget 
Har aftalt møde med Dansk Sprognævn om sprogkampagnen. 
 
f.) FNU 
Susanne Prip: Orienterede om, at FNU er i en meget vanskelig økonomisk situation, da man ikke 
kan få tipstilskud via DUF. Landsstyrelsen udtrykte bekymring over dette. 
 

 

 

 



7. Eventuelt 

 

Henrik Hagemann: Anbefalede Biskops Arnö, som tilbyder højskolekurser og 
vandrerhjemsovernatning om sommeren. 
Frants Hagen Hagensen: Omtalte Nordjobb på Frederiksberg.  Kommunen vil muligvis støtte 
unge fra venskabsbyen Havnefjord med jobtilbud. 
 
Næste møde: Konstituerende landsstyrelsesmøde, onsdag d. 9. juni kl. 17-21 i Odense. 

 

KEP/PJL 18.03.10 

 
 

 


