
Foreningen NORDEN 

  Referat fra møde i Foreningen NORDEN`s Medieudvalg  

   tirsdag den 12. februar 2013 kl. på foreningens landskontor 

 

Til stede: Georg Møller, Jens Utoft, Morten Høyrup, Preben Sørensen og Peter Jon Larsen. 

Referat: Preben Sørensen. 

  1.Præsentation 

Ved dette udvalgets første møde blev der foretaget en bred præsentation af udvalgets medlemmer 

og kompetencer i relation til kommissoriet for udvalgets virksomhed. Preben Sørensen accepterede 

at fungere som udvalgets sekretær. 

  2.Udvalgets formål 

Der var efter en bred drøftelse enighed om at følge den af landsstyrelsen foreslåede opgavefordeling 

og primært med vægt på udbygning af den eksterne formidling af foreningens budskaber på det 

nordiske politikområde.  

Der skal heri indgå både en fokusering på de problemer, der løses på nordisk plan og - ikke mindst - 

på de problemer, som ikke bliver løst f.eks. for pendlere og andre aktører på det nordiske 

arbejdsmarked.  

Foruden en fortsat indsats med at præsentere foreningens synspunkter gennem læserindlæg og 

kronikker i medierne, må man også give medierne nogle aktuelle historier om nordiske forhold, som 

i højere grad vil blive benyttede. 

Det blev påpeget, at der i foreningens kreds findes mange markante profiler, som kan benyttes ved 

fremtidige informationsfremstød over for medierne.  

Peter Jon Larsen oplyste, at foreningen har søgt studerende til medieområdet gennem 

Videnskabsbutikken på RUC. Han orienterede endvidere om en ugentlig tv-udsendelse på 

Færøerne, der i en time viser alle væsentlige nyheder fra de nordiske nyhedskanaler - en udsendelse, 

der også må kunne vises i andre dele af Norden. 

Der var enighed om i højere grad at benytte de digitale muligheder for fremtidig information om 

foreningens virksomhed og politik. Udvalget bakker således op om foreningens forslag om 

etablering af et fællesnordisk digitalt magasin med udvalgte artikler fra de nordiske NORDEN -

forbunds medlemsblade og opfordrer FNF til at realisere det allerede fremsendte forslag herom. 

Udvalget drøftede i samme forbindelse mulighederne for etablering af en aktiv fællesnordisk 

nyheds-hjemmeside sponseret af offentlige tilskud og erhvervsliv. 



Overordnet understregede udvalget, at en forbedring af foreningens eksterne presseformidling vil 

kræve en daglig journalistisk overvågning af området, med deraf følgende behov for ansættelse af 

en kommunikationskonsulent (hel - eller halvtids). Peter Jon Larsen gjorde opmærksom på 

muligheden for, at han selv kan løse denne opgave i det omfang han frigøres fra andre af sine 

gøremål. 

  3.Afgrænsning til andre info – opgaver 

Udvalget blev orienteret om det kommende indhold af NORDEN Nu´s april - udgave samt om den 

fortsatte udbygning af foreningens hjemmeside. Der var generelt tilfredshed med indholdet af begge 

dele og interesse for en løbende orientering om også denne del af landsforeningens eksterne - og 

interne informationsvirksomhed, men udvalget vil som nævnt primært beskæftige sig med den 

eksterne information overfor medierne. 

  4.Udvalgets arbejdsform 

Der var enighed om hovedsageligt at kommunikere via e-mails om gode ideer til foreningens 

fremtidige informationsvirksomhed. 

Desuden var der enighed om afholdelse af næste udvalgsmøde til efteråret, gerne med deltagelse af 

den nye landsformand. 

Beslutningsreferater af møderne fremsendes til godkendelse af udvalgets medlemmer. 
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