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Foreningen NORDEN 
 
 

REFERAT FRA FORENINGEN NORDENS KOMMUNIKATIONSUDVALG 
FREDAG DEN 23. JANUAR 2015 KL. 10.00 – 12.00 

PÅ FORENINGENS LANDSKONTOR. 
 

Til stede: Karen Ellemann, Georg Møller, Jørgen Andresen og Preben Sørensen. 
 
Afbud: Mikkel Faurholdt og Flemming Thøgersen. 
 
Referat: Peter Jon Larsen. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
 
Referatet fra udvalgets møde den 22. oktober 2014 blev godkendt. 
  

3. Foreningens hjemmeside 
 
Peter Jon Larsen fortalte om arbejdet med online marketing, som nu kørte på foreningens 
hjemmeside og Facebook. Næste skridt er Twitter, som vi kommer på meget snart. Kirsten Kruuse 
var engageret til opgaven. Vi regner med en mere fast tilknytning af hende, når bugetterne bliver 
vedtaget. Der er mange, der har tilmeldt sig, og der kommer også nye medlemmer gennem 
aktiviteterne på dette område.  
Han henviste også til det udsendte forslag til postkort, hvor vi markedsfører foreningen, og hvorpå 
interesserede kan notere deres e-mail adresse og derefter blive ført på marketingslisten. 
I forlængelse af referatet fra sidst mangler vi fortsat at få lavet et holdningskatalog til hjemmesiden 
(PJL), genereret flere synspunkter til pressen (idepolitisk udvalg + LS), sikre at dele af indholdet i 
Norden Nu - herunder lederen - bliver sendt til pressen (PS). 
 
Karen Ellemann ville gerne have en statistik på, hvem der bruger vores onlineplatform. Vi burde 
også på vores næste møde have en debat om vores designlinje, så vi fik et mere ensartet design i 
forbindelse med markedsføringsinitiativerne.  
 
Udvalget ønskede, at postkort-ideen blev ført ud i livet, samt at der også blev produceret et antal 
postkort uden tekst på bagside, som så kunne bruges som almindelige postkort, samt at det evt. 
kunne laves som e-postkort. 
 
Jørgen Andresen anførte ønsket om en anden forside. Den anvendte signalerer KUN København. 
Foreningen er landsdækkende. 
 
 



* 

Georg Møller henviste til, at der var flere e-mailadresser på medlemmer i lokalafdelingerne, som 
ikke var blevet overført til landsforeningens medlemsregister. Han anbefalede, at vi gav endnu en 
rykker til lokalafdelingerne for e-mailadresser i næste nummer af Tillidsmandsinfo.  
 
 

4. Sociale medier 
 
Karen Ellemann mente, at vi gennem Tillidsmandsinfo skulle give en opfordring til, at 
tillidsfolkene meldte sig på foreningens facebookside og gerne delte den med deres venner på 
facebook. Hun ønskede også, at Kirsten Kruuse kunne komme ud til lokalafdelinger/kredse og 
holde kursus for dem om brugen af facebook. 
 
Peter Jon Larsen fortalte om forankring af ansvar, administration og retningslinjer for de sociale 
netværkssider og samspillet med Kirsten, hvor Kirsten lægger nyheder på de sociale medier med 
nordisk indhold. Der lægges jo flere nyheder på de sociale medier, end på hjemmesiden, så derfor 
vil det ofte være nyheder, der er mere generelle nordiske, hvorimod hjemmesiden består af nyheder 
om Foreningen NORDEN. Han fortalte også hvad accepterer vi og hvad accepterer vi ikke. Vi 
accepterer en bred nordisk debat – også med synspunkter, som vi ikke nødvendigvis er enige i, men 
vi accepterer ikke en ”fjendtlig” overtagelse fra ekstreme kræfter. Kirsten og Peter holder sammen 
med andre øje med udviklingen på siderne, og har et beredskab til at nedlægge siderne, hvis de er i 
gang med at blive overtaget af andre.  
 

5. Forholdet til pressen 
 
Georg Møller henviste til, at Politiken havde haft meget om f.eks. forholdene omkring Arktis, men 
han erkendte, at det var svært at komme igennem med indlæg, når vi, som tværpolitisk forening, 
ofte var nødt til at være relativt ”svage” i vores formuleringer. 
 
Karen Ellemann håbede, at vi i forbindelse med de aktiviteter, der fra foreningens side var lagt op 
til i forbindelse med det danske formandskab 2015, kunne nå ud til pressen med synspunkter. Der 
var i aktivitetskataloget i hvert fald visse muligheder. 
 

6. Norden Nu 
 
Preben Sørensen henviste til det seneste nummer af bladet og berettede om arbejdet med Norden 
Nu. Det seneste nummer (1/2015) var det største nummer i nyere tid med 52 sider, hvilket også 
”bæres” af de flere annoncer, vi får i bladet. Han ønskede, at vi i 2015 kunne lave et 
biblioteksindstik i bladet på linje med skoleindstikket i 2014. Han fortalte også, at han havde 
kommunikeret med redaktørerne af de andre nordiske landes blade om at holde et møde, hvor man 
kunne drøfte fremtidigt samarbejde og artikeludveksling. 
 
Georg Møller mente, det var et flot blad, vi fik sidst. Han fremførte et forslag om at tage kontakt til 
Johan Strang (Finland), der ofte har artikler i det svenske blad. Artikler der sætter fokus på 
væsentlige tværgående nordiske emner. 
 
Jørgen Andresen mente fortsat, at der skulle arbejdes med manchetten, så den i højere grad 
fremstod, som en opsummering af artiklen i samme skriftstørrelse men fremhævet. 
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7. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde 
 
Jørgen Andresen ville gerne have, at kommunikationsudvalget på næste møde fik mulighed for at 
drøfte indholdet (kommunikation) på næste tillidsmandsdag. Han tog også vejledning for tillidsfolk 
op, og anbefalede, at der blev lavet en ny version, som kunne gives til nyvalgte tillidsfolk i 
lokalafdelingerne, så disse kunne få en ”pakke” fra foreningen med en velkomst i 
tillidsmandsskaren. 
 
Næste møde i udvalget blev fastsat til 
 

MANDAG DEN 13. APRIL 2015 KL. 10.00 – 12.00 
PÅ FORENINGENS LANDSKONTOR  

 
 

Pjl/pjl kyndelmisse 2015. 
 


