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RINGSTED KONGRESCENTER 

 
Landsformanden Arne Nielsen åbnede mødet. Derefter fællessang og velkomst v./ Landsformanden 
Arne Nielsen, 1. viceborgmester Svend-Erik Jakobsen, Ringsted, Formanden for Foreningen 
NORDEN Ringsted Ole Lisberg Jensen og Direktør for Ringsted Kongrescenter Marius Byriel samt 
kulturelt indslag ved Ringsted Musikskole. 
 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 1)  VALG AF DIRIGENT: 
 
Arne Nielsen foreslog Peter Palshøj til dirigent. 
Peter Palshøj blev valgt og overtog dirigentstolen. Han takkede for valget og konstaterede, at mødet var 
lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt jf. vedtægternes § 7 stk. 4: “Ordinært repræsentantskabsmøde 

holdes hvert år i maj/juni. Mødet indkaldes senest 1. marts.” Mødet var indkaldt via mail til tillidsfolk og 
samarbejdende medlemmer udsendt 25. februar 2011.   
Derefter forslog dirigenten Karen Valeur, Assens; Jens K. L. Jørgensen, Glostrup og Bent Jensen, 
Nykøbing F. som stemmetællere. De blev valgt af repræsentantskabet.   
   
AD DAGSORDENENS PUNKT 2) LANDSFORMANDENS BERETNING OM 
VIRKSOMHEDEN: 
 
Dirigenten henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt til deltagerne på forhånd. (Beretningen 

kan ses på foreningens hjemmeside eller rekvireres fra landskontoret). 
 
Herefter gav dirigenten ordet til landsformanden, Arne Nielsen, der aflagde den mundtlige beretning 
(bilag 1). 
 
Efter beretningen var der debat. 
 
Susanne Prip Madsen takkede for en fin beretning som viste, at der foregår mange spændende aktiviteter 
i foreningen. Omtalte frivillighedsåret, som i FN-regi fejrer 10-års jubilæum. Der sættes i Foreningen 
NORDEN fokus på lokalafdelingernes frivillige arbejde bl.a. i lokalbestyrelserne. Det officielle danske 
arbejde i anledning af frivillighedsåret tager udgangspunkt i det frivillige sociale arbejde. Foreningen 
NORDEN vil genre sætte fokus på det lokale frivillige foreningsarbejde, som i øvrigt også opfylder 
sociale behov! 2011-udvalget i foreningen arbejder med et program for aktiviteter i efteråret og håber på, 
at der kan skaffes økonomisk støtte til dette. 
 
Georg Møller takkede dels for beretningen og dels for Arnes store indsats som formand. Mente at det 
forholdsvis ringe fremmøde til repræsentantskabsmødet var et tegn på, at det går godt i foreningen. Vi 
skal sikre en god debat om fremtidens nordiske samarbejde og det skal ske på et folkeligt grundlag. En 
sådan debat kan også give os mulighed for selvransagelse i Foreningen NORDEN. Er organisationen 
gearet til fremtiden? Vi oplever i større byer lokalafdelinger, som må "lukke" på grund af manglende 
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kandidater til bestyrelsen. Her har kredsene en vigtig opgave. Vi burde nedsætte et udvalg, som har fokus 
på organisationsudviklingen i fremtiden. 
 
Bent Jensen takkede for en udførlig beretning. Var glad for den nye skolehjemmeside, for det er det 
elever og lærere anvender i dag. Salget af lodsedler er vigtigt for en del lokalafdelinger, og det giver trods 
alt et overskud på 90.000 kr. Det er vel også værd at tage med! 
 
Lizzi Moe: Med henvisning til den skriftlige beretnings omtale af Norden i Bio blev det understreget at 
Norden i Bio burde være et tilbud til alle skoler ikke blot medlemsskolerne. Vi skal ikke være 
selvtilstrækkelige. 
 
Mikkel Østman, FNU overbragte en hilsen fra FNU og fortalte at FNU vil bestræbe sig på at fortsætte 
samarbejdet og også selv vil bidrage med aktiviteter. 
 
Merete Riber takkede Arne for den visionære beretning. Omtalte Morgengry/Skumringstid og det 
arbejde to nyvalgte medlemmer af Skole- og Biblioteksudvalget gør for at skabe et særligt program for 
Morgengry i 2011. Begge medlemmer har baggrund som sprogpiloter. Skolehjemmesiden vil i fremtiden 
give bedre muligheder for kontakter mellem skoler. 
 
Frode Riber fortalte, at han savnede tillidsmandsnyhedsbrevet, som gav mange gode praktiske 
informationer f.eks. om diverse deadlines. Han opfordrede til, at disse informationer kom til at indgå i det 
nye Tillidsmandsinfo. 
 
Bent Roskjær takkede for en god beretning. Omtalte Nordiske Filmdage i Helsingør/Hälsingborg og 
Bogens Dag i Hälsingborg til efteråret. Bogens dag er en stor aktivitet med ca. 400 deltagere. 
 
Svend Erik Jensen takkede for en god og optimistisk beretning. Var uenig med Georg Møller i at det 
var et sundhedstegn, at der var få deltagere i repræsentantskabsmødet. Det er tværtimod skræmmende, at 
så få møder op! Udtrykte håb om, at der kunne komme flere unge fra de øvrige nordiske lande på 
Nordjobb i Danmark. 
 
Arne Nielsen takkede for de mange gode og konstruktive bemærkninger til beretningerne. Mente at det 
officielle fokus på det sociale frivillige arbejde - i forbindelse med frivillighedsåret - måske har baggrund 
i mulighederne for besparelser! Vi skal sørge for at markere Foreningen NORDENS arbejde! Håbede på 
at den kommende universitetsrapport, om det fremtidige nordiske samarbejde, vil være udformet så den 
giver et godt grundlag for en folkelig debat. Det er vigtigt at lokalafdelingerne holder personlig kontakt til 
skolerne, og det er vigtigt, at vi inddrager alle skoler i vores arbejde, som Lizzi Moe fremhævede i 
forbindelse med Norden i Bio.  Salg af lodsedler fortsætter så længe, der er økonomisk baggrund for det. 
Var glad for initiativet vedrørende flere aktiviteter på skolerne i anledning af Morgengry. Lovede Frode 
Riber at huske på at informere bedre om praktiske ting. Takkede for hilsenen fra FNU. Var til dels enig 
med Georg Møller i at det er et sundhedstegn med få deltagere i repræsentantskabsmødet, men påpegede 
samtidig at det naturligvis ville være bedre hvis man kunne melde ud, at 150 medlemmer havde deltaget. 
Nordjobb er et vigtigt projekt for foreningen. Der skal derfor arbejdes for at skaffe flere job, så flere unge 
kan få den personlige oplevelse af forskellighederne på det nordiske arbejdsmarked.  

 
Repræsentantskabet vedtog enstemmigt beretningerne. 
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AD DAGSORDENENS PUNKT 3) LANDSSTYRELSENS FORSLAG TIL STRATEGIPLAN: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden.  
 
Dirigenten gav ordet til landsformanden og formanden for Aktivitetsudvalget Arne Nielsen, der 
forelagde Strategiplan 2010 – 2012. 
Strategiplan for 2010-2012 blev vedtaget sidste år. Landsstyrelsen forslår mindre justeringer af 
Handlingsplan. Landsstyrelsen indstiller, at forslaget vedtages. 
 
Repræsentantskabet vedtog den foreslåede Strategiplan vedtaget (bilag 2).  
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 4)  FORSLAG FRA LANDSSTYRELSEN: 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke var nogen forslag til behandling under dette punkt. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 5) FORSLAG TIL BEHANDLING JF. § 7, STK. 4.: 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ved tidsfristens udløb var modtaget et forslag fra MidtVest 
Kredsen, som fremgik af den kommenterede dagsorden. Ordet blev givet til forslagsstilleren.  
Vedtægtsændring: 
MidtVest-Kredsen foreslår ændring af Vedtægter for Foreningen NORDEN (vedtaget 2010 på 

Repræsentantskabsmødet): 

Oprindeligt afsnit/vedtægter for Foreningen NORDENs kredse fortsætter. (skulle iflg. vedtægterne udgå i 
2012). 
Vedtægter for Foreningen NORDENs lokalafdelinger § 7 Lokalafdelingernes organisation i kredse udgår. 
(skulle træde i kraft 2012). 
Begrundelse: Kredsene fungerer som bindeled mellem landsstyrelsen og lokalafdelinger. Det er iflg. 
normal vedtægtsstruktur derfor samme rækkefølge i vedtægter. (afsnit for afsnit). At slutte vedtægter for 
lokalafdelinger med et afsnit om organisering i valgkredse virker bagvendt, uklart og meget rodet. 
 
Landsformanden gjorde opmærksom på, at Forretningsudvalget i brev til kredsformændene den 2. 
september 2010 og med opfølgning i Tillidsmandsinfo 2/2011 har bedt kredsformændene iværksætte 
drøftelser om kredsenes fremtid inden sommerferien 2011 og giver en tilbagemelding til landsstyrelsen 
senest 1. oktober 2011 om, hvorledes kredsene vil tilrettelægge arbejdet fra og med 2012. 
Aktivitetsudvalget har ligeledes besluttet, at kredsarbejdet bliver tema på dette års Tillidsmandsdag den 
19. november.   
Landsstyrelsen vil herved få grundlag for evt. supplerende anbefalinger og gode ideer til ”lokalaftaler” i 
tilknytning til ikrafttrædelsen af de nye vedtægts-bestemmelser i 2012. 
I den forbindelse vil forslaget fra MidtVest Kredsen også blive behandlet. 
 
Forslagsstilleren var enig i at følge den procedure, og forslaget blev trukket efter forsikringen om, at 
forslaget ville komme til behandling i forbindelse med proceduren.   
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 6) GODKENDELSE AF REGNSKABER.  
 
Dirigenten henviste til Foreningen NORDENs regnskab for 2010, der var udsendt som bilag til den 
kommenterede dagsorden sammen med revisionsprotokol og udtalelsen fra foreningens kritiske revisorer. 
Han henviste også til, at landsstyrelsen indstillede regnskabet til vedtagelse. 
 
Peter Jon Larsen forelagde regnskaberne. 
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Dirigenten spurgte, om man kunne godkende regnskabet, hvilket repræsentantskabet gjorde. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 7) FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG 
KONTINGENTFORDELING. 
 
Dirigenten henviser til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor det fremgår, at Repræsentantskabet 
i 1984 vedtog, at kontingentet for Foreningen NORDEN reguleres hvert andet år på basis af 
Forbrugerprisindekset. Da sidste regulering fandt sted pr. 2010 med virkning for 2011, skal 
kontingenterne reguleres på ny i 2012 med virkning for 2013. 
  
AD DAGSORDENENS PUNKT 8) GODKENDELSE AF JUSTERET BUDGET FOR DET 
LØBENDE ÅR OG BUDGET FOR DE TO FØLGENDE ÅR: 
 
Dirigenten henviste til justeret budget for 2011 og for 2012, samt forslag til budget for 2013. 
Budgetterne indstilles til vedtagelse af landsstyrelsen.  
 
Repræsentantskabet vedtog de af landsstyrelsen indstillede budgetter uden ændringer. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 9) VALG AF LANDSFORMAND FOR DE TO FØLGENDE ÅR: 
 
Dirigenten henviste til den udsendte kommenterede dagsorden, hvor der ikke ved tidsfristens udløb var 
modtaget forslag om nyvalg, og landsstyrelsen havde indstillet Arne Nielsen.  
 
Arne Nielsen blev valgt med akklamation.  
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 10) VALG AF LANDSSTYRELSESMEDLEMMER FOR DE TO 
FØLGENDE ÅR: 
 
Dirigenten henviste til de i den kommenterede dagsorden og oplyste indstillinger til valg, hvor alle nu er 
på valg efter de nye vedtægter. 
Dirigenten konstaterede, at Repræsentantskabsmødet i henhold til den nye vedtægters § 10 stk. 2 vælger 
indtil 10 Landsstyrelsesmedlemmer.  
 
Landsstyrelsen foreslår genvalg af: 
 Line Barfod 
 Henrik Brodersen  
 Bente Dahl  
 Jørgen Glenthøj  
 Henrik Hagemann 
 Karen Klint 
 Susanne Prip Madsen 
 Marion Pedersen    
 Torben Rasmussen 
 Kristen Touborg    
 
Ovennævnte blev valgt. 
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AD DAGSORDENENS PUNKT 11) VALG AF TO KRITISKE REVISORER, HVORAF  
ÉN SKAL VÆRE LOKALAFDELINGSREPRÆSENTANT: 
 
Dirigenten henviste til den kommenterede dagsorden og indstillingen fra Landsstyrelsen af Winnie 
Vitzansky, fhv. direktør i Danmarks Biblioteksforening til genvalg og Dora Bentsen, København til 
nyvalg i stedet for Hans Peter Jørgensen, Silkeborg, der har ønsket at fratræde. 
 
Repræsentantskabet godkendte indstillingen. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 12) FASTSÆTTELSE AF NÆSTE ÅRS MØDESTED OG TID: 
 
Forretningsudvalget foreslog, at repræsentantskabsmødet 2012 afholdes lørdag den 12. maj 2012. 

Forslaget blev vedtaget. 

 
AD DAGSORDENENS PUNKT 13) TEMADRØFTELSE OM NORDEN SOM 
FORBUNDSSTAT 
 

a.) Oplæg til temadrøftelse v./  folketingsmedlem og medlem af foreningens landsstyrelse Line 
Barfod. 

Line Barfod kom med et inspirerende indlæg om Norden som forbundsstat bl.a. koblet til Foreningen 
NORDENs rolle i fremtiden. 
 

b.) Eventuelt forslag til udtalelse. 
 
Der var ikke fremkommet forslag til udtalelse. 
 
AD DAGSORDENENS PUNKT 16) EVENTUELT 

 
Arne Nielsen takkede for valget. Han takkede også dirigenten for veludført hverv og deltagerne for deres 
konstruktive bidrag.  
 
Mødet afsluttedes herefter af dirigenten, der takkede for god ro og orden, hvorefter var der fællessang. 
 
 

PJL/KEP 08.06.11 
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Bilag 1 
 

MUNDTLIG ÅRSBERETNING                                                                                                     
 

Styrk det nordiske samarbejde 
Globaliseringen udfordrer det nordiske samarbejde 
I en globaliseret verden er det vigtigt at danne regionale fællesskaber baseret på fælles værdier og 
samfundssyn, og her har de nordiske lande sammen meget at byde på. Hver for sig er vi små lande i en 
global sammenhæng, men sammen har vi mulighed for at få indflydelse på udformningen af den ramme, 
der skal forankre den globale beslutningsproces og det indhold, der skal præge den. Verden er i hastig 
forandring, og hvis vi vil have indflydelse på udviklingen, skal der handles nu. Ellers mister vi de 
muligheder et fast forankret og vel afprøvet nordisk samarbejde gennem årtier har skabt. Et samarbejde 
der er skabt af folket, og derfor også har en unik folkelig legitimitet. Et samarbejde der, på trods af at det 
hviler på frivillighed, har skabt en stort set ens samfundsopbygning med fælles værdier inden for 
folkestyre, uddannelse, social velfærd, arbejdsmarkedsforhold mm. Et samarbejde der ikke er eller har 
været protektionistisk, men tværtimod altid har arbejdet for bredt internationalt samarbejde, og derfor i 
høj grad er klædt på til globaliseringen. 
På Nordisk Råds session i Reykjavik i begyndelsen af november sidste år var der stor opbakning blandt de 
nordiske politikere til at styrke det nordiske samarbejde.  
De nordiske statsministre har sat sig som mål, at sikre et mere effektivt nordisk samarbejde i forbindelse 
med globaliseringsbestræbelserne. De nordiske fælles værdier skal markeres i forbindelse med 
globaliseringen. 
Den svenske samfundsdebatør Gunnar Wetterberg blev af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd bedt om at 
uddybe sine betragtninger om en nordisk union i årbogen 2010 med titlen Förbundsstaten Norden. 
Der er stor opmærksomhed på de nordiske muligheder i disse år.  
Mange ser Wetterbergs ide om skabelsen af en nordisk forbundsstat som urealistisk, men de fleste mener, 
at vi i Norden skal gribe de muligheder, der er for at nedbryde grænsehindringerne mellem de nordiske 
lande og i fællesskab på væsentlige områder samordne synspunkterne, når der skal ageres i international 
sammenhæng. En væsentlig styrkelse af såvel det udenrigs- som sikkerhedspolitiske samarbejde er ikke 
bare ønskeligt, men også nødvendigt i de kommende år, når vi skal markere nordiske værdier globalt. 
Udenrigspolitisk samordning 
De nordiske lande gik sammen om at etablere en nordisk ambassade, da Berlin efter genforeningen igen 
skulle være Tysklands hovedstad. Et godt eksempel på, at når vi forener kræfterne kan vi både få 
synlighed og gennemslagskraft. Den form for nordisk samarbejde ude i verden er heldigvis blevet hverdag 
mange steder, hvor vi har fremsynede nordiske ambassadører, der kan se, at et samarbejde gavner vores 
fælles sag. I Wetterbergs bog gøres det op, at Norden samlet er en af verdens største økonomier – i hvert 
fald så stor, at det berettiger til en plads i G20. Og ja, det vil give stor indflydelse på verdensøkonomiens 
udvikling, som igen har stor indflydelse på vores egen økonomi. Men nordisk samarbejde er ikke nyt i 
internationale sammenhænge. Da FN blev oprettet efter anden verdenskrig stod de nordiske lande i 
spidsen for udformningen af grundlaget for FN både strukturen og indholdet og FN blev de første mange 
år ledet af nordiske generalsekretærer. Derfor skal vi ikke glemme, at en velfungerende globalisering ikke 
på længere sigt kan eller skal styres af hverken G2, G7, G8, G20 eller G77. Her har de nordiske lande en 
samlet udfordring med at skabe en global styring, hvor alle lande deltager, har et medejerskab og 
udstikker kursen.     
Folket støtter det nordiske samarbejde  
Som sagt er det nordiske samarbejde skabt af folket. Den indsats, de folkelige bevægelser, og på dette 
område ikke mindst Foreningen NORDEN, har ydet gennem årene for at samle folkelig opbakning til den 
nordiske ide, har betydet, at folket overalt i Norden støtter den nordiske tanke. Dette er påvist i adskillige 
opinionsundersøgelser og også de seneste ugers afprøvning af støtten til Gunnar Wetterbergs tanker om 
nordisk union, som er blevet gennemført af flere nordiske aviser, tegner et tydeligt billede af en 
(overraskende?) stor folkelig opbakning.  
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På det folkelige plan er mange initiativer igangsat med bl.a. den nordiske pasunion fra 50’erne, det fælles 
arbejdsmarked, den nordiske socialkonvention, fælles uddannelsesmarked og sprogkonventionen. Disse 
initiativer bliver i disse år fulgt op af et af de nordiske samarbejdsministre nedsat grænsehindringsforum. 
Med udgangspunkt i de nordiske statsministres beslutning i Punkaharju i juni 2007 om "med alle midler 
bekæmpe de vanskeligheder som borgerne kan støde på i nordiske sammenhænge”, skal forummet sikre 
fjernelsen af de grænsehindringer, som nordiske medborgere oplever, når de krydser de nordiske grænser. 
Beslutningen er senere udvidet til også at omfatte virksomhedernes grænsehindringer. 
Øresundsregionen blev efter etableringen af den faste forbindelse over Øresund mødt med skepsis. Kun få 
troede, at Øresundsforbindelsen ville give den dynamik i regionen, som vi allerede nu - efter kun ti år - 
kan konstaterer, at den har medført på både boligmarkedet, indkøbsmarkedet og ikke mindst i 
servicefagene. Næste skud på stammen bliver integrationen på uddannelsesområdet i regionen. Og vi 
vinder på integrationen på begge sider af sundet! 
Erhvervslivet støtter det nordiske samarbejde 
I de seneste ti til femten år har erhvervslivet også i meget høj grad valgt nordiske løsninger. Langt 
hovedparten af de danske virksomhedsfusioner er sket i det nordiske område. Arla, Nordea og senest 
Posten Norden er meget synlige eksempler på dette, men en lang række andre danske virksomheder har 
udvidet deres nordiske aktiviteter: Danske Bank med opkøb af banker i Norge, Sverige og Finland, 
Danisco og ISS med nordiske opkøb mm. Så både folket og erhvervslivet ønsker nordiske løsninger. 
Dette stod også meget klart, da direktør Jens Klarskov fra Dansk Erhverv i forbindelse med 
præsentationen af Gunnar Wetterbergs årbog gik med på visionen, og sagde, at erhvervslivet i Norden har 
brug for nordisk samordning på erhvervsområdet for at gøre de nordiske virksomheder i stand til at 
samarbejde endnu mere med henblik på at klare sig i den globale konkurrence.  
Start en nordisk harmonisering 
I Foreningen Norden er vi enige om at det nordiske samarbejde bør styrkes markant i de kommende år og 
vi er positive over for at følge op på Jens Klarskovs ide. Hvorfor ikke starte med at harmonisere erhvervs- 
og selskabsbeskatningen i Norden? Sæt ministrene og embedsmændene i gang med at udforme en 
harmonisering af den del af skattelovgivningen, der i forvejen er gældende i Norden. Find den 
fællesnævner, der kan tilfredsstille alle landene. Et arbejde på dette område vil styrke den nordiske 
konkurrenceevne og give mere beskæftigelse – og vi er helt sikre på, at det ikke vil være en 
uoverkommelig opgave. Måske vil ministrene og embedsmændene blive overraskede over, i hvor høj grad 
de nordiske lande ligner hinanden. Også på det område! 
Det er jo ikke tilfældigt, at vi i aviser, radio og tv ofte hører sætningen ”når vi ser på de lande, vi normalt 
sammenligner os med”. Ingen behøver forklare. Alle ved, at så er der tale om de nordiske lande. 
Fællesskabet er større end vi i dagligdagen forestiller os – og dermed er potentialet også meget større! 
Nordisk Råd 
I min forrige beretning nævnte jeg at FNF har rettet henvendelse til Nordisk Råd om  

• at sammensætte en gruppe af forskere, politikere Journalister, erhvervsfolk og repræsentanter for 
folkelige foreninger, der kan lave et forstudie om de moderne unionstanker,  

• samt at der bør gennemføres folkelige høringer i alle de nordiske lande og selvstyrende områder 
om et fordybet nordisk samarbejde 

Vi har netop den 5. Maj fået svar fra Nordisk Råd på denne henvendelse. 
Det fremgår af svaret, at Nordisk Råds direktør indstiller til Nordisk Råd, at man anmoder CENS 
(Center for nordiske studier) ved Helsingfors Universitet om at udarbejde en rapport med arbejdstitlen 
”Så vill vi utveckla det nordiske samarbetet” og med udgangspunkt i Wetterbergs synspunkter. Og 
skal omfatte en række vigtige udviklingsområder: 

• Udenrigs og forsvarspolitik 

• Handelspolitik 
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• Miljø og energipolitik 

• Forskning/innovation/uddannnelse/kultur 

• Sprogpolitik 

• Velfærdstjenester 

• Transnationalt, nordisk medborgerskab 

Det er tanken at der nedsættes relevante referencegrupper, hvor også Foreningerne Norden bliver 
repræsenteret. 
Slutrapporten skal foreligge medio oktober 2012. 
Med hensyn til folkelige høringer mener rådsdirektøren at der allerede er en sådan høring i gang i form 
af de mange oplæg som Gunnar Wetterberg giver i forskellige sammenhænge i nordisk regi. 
Det er efter min mening ikke tilstrækkeligt, men lad os vende tilbage hertil når rapporten foreligger. 
Alt i alt er det meget positivt, at vi har været med til at få en vigtig proces igangsat. 

Lad mig så nævne nogle områder hvor det efter min mening haster meget med at få etableret en 
samordning. 
 Gebyrsamordning 
Også de vanvittige bankgebyrer, der rammer både erhvervslivet og medborgerne, når der skal overføres 
penge fra et land til et andet. Disse bankgebyrer giver ingen mening, når bankerne og banksystemerne er 
de samme. Det koster jo heller ikke mere at sende en mail fra København til Kiruna end at sende en fra 
København til Roskilde. Også portodifferentieringen er vanvittig. Med Posten Norden kan det ikke 
længere forsvares, at det er dyrere at sende en pakke fra København til Malmø end de 1842 kilometer, der 
er fra Malmø til Kiruna. 
Miljøpolitik 
Og hvad med at harmonisere miljølovgivningen. Det bør være indlysende, at miljøundersøgelser og 
miljøberedskab samles i Norden. Hvorfor skal vi ved olieudslip i Kattegat/Skagerrak først finde ud af, om 
det nu er sket i dansk, svensk eller norsk farvand, og så sende vores eget miljøberedskab til stedet? 
Hvorfor får vi ikke et fælles miljøberedskab? Uden at tage den store regnestok frem kan resultatet kun 
blive, at vi får bedre miljøberedskab for færre penge. Hvem kan være imod det? 
Transport 
Nu kører der svenske tog i Danmark og danske tog i Sverige. Kan jernbanerne ikke gøre det posten gør, 
Nordiske Jernbaner (NJ)? Tænk sig, hvor gode, sammenhængende infrastrukturløsninger vi så pludselig 
vil kunne skabe. 
Uddannelse 
Og hvad med uddannelsesområdet. Hvorfor tænker man ikke Øresundssamarbejdet ind i ”verdens bedste 
skole”? Hvorfor har vi ikke allerede et af verdens fornemmeste universiteter i Øresundsuniversitet? På 
arbejdsmarkedet går det forrygende over Øresund. Vi arbejder og bor i hvert sit land, men hvad er 
forskellen, når der er kortere fra Malmø til Fields i Ørestaden end fra Gentofte til Lufthavnen. 
Øresundsregionen blev efter etableringen af den faste forbindelse over Øresund mødt med skepsis. Kun få 
troede, at Øresundsforbindelsen ville give den dynamik i regionen, som vi allerede nu - efter kun godt ti år 
- kan konstaterer, at den har medført på både boligmarkedet, indkøbsmarkedet og ikke mindst i 
servicefagene. Næste skud på stammen bør blive integrationen på uddannelsesområdet i regionen. Og vi 
vinder på integrationen på begge sider af sundet! 
Vores egen Verden 
Hvis vi skal leve op til de forventninger, vi har for det nordiske samarbejde, så må vi jo også selv være 
villige til at betræde den nordiske samarbejdsvej.  
Jeg har i det seneste år - parallelt med debatten om en nordisk union - taget spørgsmålet om foreningernes 
eget samarbejde op. Det vil jo være logisk og give konsistens, hvis vi så samtidig styrker vores interne 
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samarbejde mellem Foreningerne NORDEN i hele Norden og har som vision, at vi skaber én forening i 
stedet for de nuværende 7 foreninger. Det er selvfølgelig en langsigtet vision. Men på kort sigt kan vi 
allerede i dag samordne en lang række aktiviteter – tag f.eks. skoleområdet, hvor vi for vil få meget mere 
for pengene, hvis vi slog os sammen. Heldigvis har vi så også i 2010 besluttet at gøre Foreningen 
NORDEN’s nye skolehjemmeside SkoleniNorden til en fællesnordisk hjemmeside. Der skal fortsat gøres 
meget med den, men platformen er skabt. Og hjemmesiden kan følges op af mange andre skoletiltag.  
Også på informationssiden kan vi gøre meget, og det viser, at vi kan gøre fælles ting på kort sigt og 
længere sigt. Allerede i dag kan vi udveksle artikler, vi kan lave et fælles internettidsskrift, hvor vi skifter 
4 artikler, hver gang der kommer et nyt blad i et af landene, det vil betyde, at vi med det stof vi allerede 
producere kan få et nettidsskrift, hvor der kommer 64 nye artikler om året. Foreningen NORDEN har 
allerede lagt forslaget frem for Foreningerne NORDENs Forbund med et eksempel på, hvordan det kan 
gøres – og det vil ikke koste ret meget at gennemføre. På længere sigt vil vi gerne genskabe det tidligere 
fællesnordiske tidsskrift Vi i Norden. Vi har nemlig tidligere haft et fælles blad, så vi kunne få et bedre 
blad for færre penge!  
Jo, visionen er realiserbar – det er blot at komme i gang. Og i år sidder jeg som formand for FNF, og jeg 
vil arbejde på at få så mange delmål sat i gang, som muligt. Også FNF’s styreseminar, som blev holdt i 
Danmark sidste år bakkede op om en styrkelse af FNF. 
Ellers er vor bekymring ikke manglen på ideer, men manglen på ressourcer til at virkeliggøre ideerne 
med. Både økonomisk og mandskabsmæssigt er vi hårdt presset. Jeg er selv lidt imponeret over, at vi 
trods besværlighederne overkommer så meget – og at vi trods alt kan fremvise et fornuftigt regnskab. Men 
let er det ikke. Hver femøre skal vendes – endda indtil flere gange. Desværre er der ikke umiddelbart 
udsigt til bedring. Der er - for at sige det ligeud i denne snævre kreds – ingen mulighed for at få 
statstilskuddet sat op. Kontingentindtægterne er vigende, selv om vi holder medlemstallet flot, så hvad det 
angår, behøver vi ikke at skrive nekrologen! Projektarbejdet er sværere pt., da den økonomiske krise 
betyder, at der ikke skabes særlig mange nye projekter og fondsmidler er blevet sværere at få fat i, da den 
lave tilskrivning til fondene gør, at der bliver væsentligt mindre at dele ud af. Færre penge til flere 
ansøgere.  
Det har også betydet, at et stort interkulturelt projekt mellem virksomheder i Norden, Network NORDEN, 
som skulle forberede mellemstore virksomheder på mere nordisk samarbejde og fusion, ikke blev 
realiseret. Vi havde arbejdet med projektet i lang tid og fået 2,4 mio. kr. fra EU. Men det var et krav, at et 
tilsvarende beløb skulle findes nationalt. Trods en stor indsats for at finde pengene, lykkedes det ikke, og 
vi måtte opgave projektet. Det havde givet os nogle særlig gode muligheder for at vise dansk erhvervsliv, 
at Foreningen NORDEN også eksisterede for dem – og havde givet et ”afkast” til det folkelige arbejde 
både direkte og indirekte.  
Til gengæld kører den nordiske biblioteksuge, som også er Foreningerne Nordens ”opfindelse”. Og i dag 
er Nordisk Bibioteksuge/Skumringstid det bredeste og mest omtalte nordiske projekt. Det kan vi virkelig 
være stolte af. Og Morgengry, som jo retter sig mod skolerne, forstår jeg, at vores Skoleudvalg nu har 
taget til sig, og de har udviklet en plan og et pædagogisk forløb, som allerede fra i år kan gøre dette 
initiativ til et omdrejningspunkt for skolernes indsats med skandinaviske sprog og nordiske forhold.  
Også Nordisk Gæstebud er flere blevet opmærksomme på rundt om i landet. I takt med, at ny nordisk mad 
har fået stor opmærksomhed, er Nordisk Gæstebud også blevet en populær aktivitet. Og så er 
kombinationen med Nordens Dag den jo godt – så bliver der dobbelt opmærksomhed.  
Nordens Dag den 23. marts er jo datoen for underskrivelsen af Helsingforsaftalen (det nordiske 
samarbejdes ”grundlov”) – og i 2012 er det 50 år siden, at aftalen blev underskrevet.  
Det skal fejres. Jeg har allerede talt med såvel Nordisk Råds præsident, Henrik Dam Kristensen og Rådets 
generalsekretær om fejringen. Og gennem FNF har vi sendt en opfordring til at man i den anledning 
afholder en særlig jubilæumssession i Nordisk Råd i Helsingfors. Det er blevet positivt modtaget, men jeg 
vil da også gerne her opfordre til at man benytter denne lejlighed til at markere Nordens dag i 
lokalafdelingerne og får repeteret, hvilken enestående aftale Helsingforsaftalen i virkeligheden er.  
Vi kan på det folkelige plan med stolthed markere, at det faktisk var vores folkelige arbejde, der stod 
fadder til oprettelsen af Nordisk Råd og dermed lagde grunden til Helsingforsaftalen. 



 10

I forbindelse med Gunnar Wetterbergs bog om Forbundsstaten Norden er det også vigtigt, at vi lokalt 
tager del i debatten. I løbet af kort tid, vil vi også præsentere et svensk oplæg til indhold i studiekredse, 
der kan afholdes lokalt om Forbundsstatstankerne.  
Og så nedsatte vi sidste år en arbejdsgruppe, der skulle se på vores muligheder i forbindelse med det 
europæiske frivillighedsår 2011. Gruppen har lavet et oplæg en 4 – 5 regionale møder i efteråret og en 
opsamlingskonference, hvor den nordiske model med frivillighed sættes i fokus – og udfordres. Og der er 
også nu skaffes penge til, at ideen kan realiseres. Vi glæder os til at melde et mere færdigt program ud til 
jer, og håber, I vil være med til at skabe opmærksomhed om initiativet i jeres område. 
Jo, der er både nye og gamle projekter, som giver os gode muligheder for synlighed og aktivitet både nu 
og i fremtiden. 
Og det er vigtigt, at vi griber mulighederne. Dermed kan vi fortsat være en vital forening i forandring. Det 
er jo livgivende for os, at vi hviler på et historisk grund, skabt umiddelbart efter første verdenskrig, har 
udviklet os, fået skabt et nordisk samarbejdssystem til at understøtte vores folkelige samarbejde og fortsat 
spiller en større og større rolle i en samfundsudvikling, hvor det nordiske samarbejde bliver sværere og 
sværere at komme udenom, hvor folket vælger Norden og erhvervslivet også vælger Norden, hvor det 
nordiske samarbejde utvivlsom understøttes i globaliseringsprocessen – altså i korthed en hæderkronet 
forening, der har dybe historiske rødder og samtidig svar på fremtidens udfordringer. 
Det giver tro på foreningens og det nordiske samarbejdes fremtid! 
Tak.             
 
Bilag 2 
 
Foreningen NORDEN                                                                                                                       

 
Strategi 2010 - 2012 

 
Indledning 
Landsstyrelsen besluttede på sit møde i Kolding den 21. marts 2009, at ” Fokus for landsstyrelsens arbejde 
skal være fremadrettet, og der skal udarbejdes en strategi for foreningens organisatoriske forhold, 
herunder forholdet mellem det politiske og det administrative niveau”. 
 
En sådan strategi er udarbejdet og indgår i den samlede strategiplan for perioden 2010 – 2012. (punkt 1 – 
6). 
 
Som bilag er medtaget en handlingsplan, der opsummerer de aktiviteter, der iværksættes i planperioden 
for i så høj grad som muligt at realisere strategiplanens visioner. Handlingsplanen skal være afstemt efter 
de budgetmæssige rammer og de praktiske muligheder for gennemførelse, og kan derfor undergå 
justeringer i perioden. 
1. Idegrundlag 

 
Vision 
Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og 

udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil. 
 
Strategi 
 
Nordisk samarbejde er et simpelt spørgsmål om at samordne de nordiske landes lovgivninger, især på 
områder, der berører befolkningernes mulighed for kontakt over grænserne samt at samordne de nordiske 
landes synspunkter for at blive hørt i en globaliseret verden. 
Hvis vi skal blive hørt internationalt, er vi nødt til at stå sammen. Hver for sig er vi for små til at kunne 
præge den internationale dagsorden – så enkelt er det. Vil vi høres, eller vil vi acceptere at være tilskuere? 
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Vi har mange værdier sammen i Norden. Ofte overser vi det selv, men udefra er der ingen, der kan kende 
forskel på os: 

• Den nordiske model bygger på et folkestyre med bredde og dybde, med folkeoplysning, 
folkeskole, folkehøjskole og folkeuniversitet, og med ytringsfrihed.  

• En social velfærdsmodel, der bygger på det kollektive ansvar for de svageste i samfundet, og 
dermed forbundet højt skattetryk.  

• Aftaler på arbejdsmarkedet, der giver rettigheder og pligter til såvel arbejdsgivere som 
arbejdstagere.  

• Et kulturliv, hvor professionelle og amatører ikke er i modsætning til hinanden, men bruger 
hinanden.  

Det er meget grundlæggende værdier, hvoraf næsten al praktisk politik udspringer. Hvor finder vi en 
region af selvstændige lande, hvor landene har så meget til fælles? 
Vi har en unik folkelig tilslutning til Norden. Fra det nordlige Norge til Sønderjylland, fra det østlige 
Finland til Vestgrønland er der ingen tvivl om, at man tilhører Norden. Det føles ganske naturligt – men 
hvor finder vi en region af selvstændige lande, hvor befolkningen har så meget til fælles og ikke er delt i 
sympatier og antipatier? 
Vi vil bruge den nordiske styrke, som folkeligt – godt hjulpet af vores forenings mangeårige arbejde – er 
vokset frem, nu når der er mere brug for samarbejdet end nogensinde før. Vi vil ikke henvises til 
tilskuerpladserne, når fremtidens dagsorden sættes! 
 
Uddybning 
Uddybningen fremgår af Foreningen NORDENs synspunkter forelagt i notatet Norden i Globaliseringen – 
globaliseringen i Norden, der er udarbejdet i forbindelse med, at Foreningen NORDEN har lagt pres på 
den danske regering, for at få regeringen til at sætte høje mål for det danske formandskab for det nordiske 
samarbejde 2010.  
2. Organisationen 
 
Vision 
Organisationen skal være opbygget så Foreningen NORDEN på en effektiv måde kan sikre at alle led 
arbejder med udvikling af foreningens grundlæggende ide. 
Organisationens enkelte led skal have tydelige opgaver og kommunikationen i organisationen skal være 
åben og direkte.   
 
Strategi 
 

• Foreningen NORDEN er organiseret i lokalafdelinger, kredse og landsforening. Foreningen 
serviceres af en generalsekretær med medarbejdere. Denne hovedstruktur fastholdes. 

• Der skal være etableret lokalafdelinger i alle kommuner. På længere sigt bør der være sammenfald 
mellem kommuner og lokalafdelingers geografiske dækning. 

• Lokalafdelingerne er organiseret i kredse. Kredsene dækker et geografisk område med 
udgangspunkt i de gamle amter. Der sker løbende tilpasning efter behov. Kredsenes opgaver er at 
være valgkredse i forhold til landsstyrelsen. Kredsene kan efter lokalafdelingernes beslutning 
varetage andre koordinerende opgaver for de lokalafdelinger, der hører til kredsen. 

• Landsstyrelsen nedsætter forretningsudvalg og andre udvalg til varetagelse af foreningens løbende 
opgaver. Landsstyrelsen består af et antal kredsvalgte medlemmer samt et antal medlemmer valgt 
af repræsentantskabet. Det skal sikres at der er et flertal af kredsvalgte medlemmer i 
landsstyrelsen. 

• Der skal foreligge en stillingsbeskrivelse for foreningens generalsekretær, der fastlægger 
kompetenceforhold mellem generalsekretær og den politiske ledelse.  
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Uddybning 
Lokalafdelinger. 
Der er en tendens til at flere lokalafdelinger har svært ved at etablere bestyrelser. Det betyder at nogle 
lokalafdelinger vælger sammenlægning med andre lokalafdelinger. Det er vigtigt at der fortsat er mindst 
en lokalafdeling i hver kommune. Lokalafdelingerne er foreningens livsgrundlag. Det er derfor vigtigt at 
der arrangeres aktiviteter som tiltrækker både gamle og nye medlemmer. I princippet er målgruppen alle 
aldersgrupper, men det er hensigtsmæssigt at lokalafdelingerne målretter aktiviteterne. 
 
Kredse. 
Kredsene skal fremover primært være valgkredse for landsstyrelsen, for at sikre en god geografisk 
dækning i landsstyrelsen. Opgaver i forhold til skolemedlemmer koordineres fremover af skole- og 
biblioteksudvalget og løses i højere grad i lokalafdelingerne. Lokalafdelingerne i kredsen kan beslutte, at 
der udføres andre fælles opgaver (rejser, programudgivelser, fælles arrangementer mv.) 
Kredsens valgte medlemmer af landsstyrelsen har pligt til at sammenkalde til mindst et årligt møde, hvor 
der aflægges beretning om landsforeningens virksomhed, samt sikre valg af landsstyrelsesmedlemmer 
hvert andet år. 
 
Landsstyrelsen. 
I forbindelse med sammenlægning af lokalafdelinger og kredse er der langsomt sket en forskydning i 
balancen mellem kredsvalgte og repræsentantskabsvalgte medlemmer af landsstyrelsen. Der skal 
fremover sikres en bedre balance mellem antallet af kredsvalgte medlemmer af landsstyrelsen og de 
medlemmer, der vælges direkte af repræsentantskabet.  
 
Stillingsbeskrivelse. 
Der er udarbejdet stillingsbeskrivelse for generalsekretæren, der blandt andet fastlægger forholdet mellem 
generalsekretæren og den politiske ledelse.   
 
Vedtægter. 
Vedtægterne tilrettes i overensstemmelse med strategierne. 
3. Medlemmerne 

 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 
 
Medlemmerne fordeler sig vedtægtsmæssigt på følgende grupper: 

• Personlige medlemmer tilknyttet lokalforeninger 
• Enkeltpersoner tilknyttet landsforeningen 
• Skolemedlemmer 
• Biblioteksmedlemmer 
• Samarbejdende foreninger 
• Virksomheder 

De personlige medlemmer udgør både antalsmæssigt og kontingentmæssigt den allerstørste gruppe i 
Foreningen NORDEN. Samtidig foregår langt den største del af foreningens arrangementer i 

Vision 
At Foreningen NORDEN ud over hele landet kan tilbyde et så varieret tilbud af 
arrangementer af nordisk relevans inden for kultur, natur, samfundsforhold og nordisk 
sammenhold og folkeligt samarbejde, samt at foreningen både kan fastholde de 
nuværende medlemmer og skabe forudsætningen for, at nye melder sig ind.   
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lokalforeningernes og kredsenes regi. De personlige medlemmer er derfor af afgørende betydning for 
Foreningen NORDENs fremtid. 
Strategien skal sikre, at der hele tiden kommer nye medlemmer, samt at både nye og veltjente medlemmer 
føler sig godt hjemme i Foreningen NORDEN. 
Det er derfor vigtigt, at der er: 

• Gode tilbud i lokalforeninger og kredse 
• Folkelig kontakt over de nordiske grænser 
• Et godt medlemsblad og en god hjemmeside 
• Velfungerende bestyrelser  
• Kurser for og servicering af bestyrelsesmedlemmer 
• Gode grunde til, at medlemmer af Foreningen NORDENs Ungdom melder sig ind i Foreningen NORDEN  
• Fokus på at skaffe nye medlemmer, samt at der findes et godt og brugbart hvervemateriale 
• En sammenhængskraft i hele Foreningen NORDEN, således at der både i lokalafdelinger, kredse og 

landsforening er en forståelse for og anerkendelse af hinandens vilkår og arbejde 
 
Enkeltpersoner, samarbejdende foreninger og virksomheder, der er direkte tilknyttet landsforeningen, må 
serviceres individuelt ud fra deres særlige forudsætninger. 
 
Skole- og biblioteksmedlemmer er meget vigtige samarbejdspartnere for Foreningen NORDEN både lokalt 
og på landsplan, og de bør derfor understøttes bedst muligt i deres arbejde med formidling af nordisk natur 
og kultur samt historie, samfundsforhold og fællesskab. 
 
Uddybning 
For implementeringen af Foreningen NORDENs mål og hensigter er det vigtigt med gode bestyrelser i 
lokalafdelingerne, men gode og erfarne folk til bestyrelser i dagens Danmark kan være vanskelige at finde 
til afløsning af de, der fx af aldersmæssige grunde gerne vil gå af. Det er derfor vigtigt, at Foreningen 
NORDEN kan oplære nye bestyrelsesmedlemmer samt inspirere såvel gamle som nye til at gøre et godt 
bestyrelsesarbejde. 
 
Det er afgørende for foreningen, at der kommer nye medlemmer. Bestyrelserne bør derfor anstrenge sig for 
at finde aktiviteter, der henvender sig til nye og formentlig yngre befolkningsgrupper. 
 
Internt kursus er velegnet til både at give bestyrelsesmedlemmer inspiration og konkrete handlemuligheder 
i deres arbejde med at lave gode lokalforeningsprogrammer og give mulighed for erfaringsudveksling. 
 
For lokalbestyrelserne vil der også på kredsmøder, tillidsmandsmøder og på Foreningen NORDENs 
hjemmeside samt på hjemmesiden for Nordisk Informationskontor i Flensborg være mulighed for gensidig 
information om og inspiration til gode foredrag, rejser, baggrundsstof for læsekredse, filmaftener etc. 
 
Udover morgengry og skumringstid kan skole- og biblioteksmedlemmer med den rivende udvikling, der er 
sket med dyre it-tilbud, være svære at nå inden for foreningens økonomiske ramme; men der bør fortsat 
arbejdes med tilbud på hjemmesiden. 

4. Økonomi 
 
Vision 
Kontingenter og statstilskud skal være det bærende fundament for Foreningen 
NORDENS drift og aktiviteter. 
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Strategi 
 

• Der skal arbejdes målrettet med at få overbevist det politiske niveau om, at Foreningen NORDEN 
er en vigtig folkelig baggrundsgruppe for det parlamentariske nordiske samarbejde, og at man 
derfor må have et statstilskud, der i langt højere grad, end det er tilfældet, matcher de øvrige 
nordiske landes tilskud. 

• Der skal foretages en intern analyse af økonomiens sammensætning og fordeling af midlerne 
mellem lokalt niveau, kredsniveau og landsniveau. 

• Foreningen NORDENS involvering i projekter skal give mulighed for, at der kan tilgå økonomi til 
bedre bemanding af landskontoret, så der foregår en synergi mellem foreningens løbende 
aktiviteter og projekterne. Samtidig skal projekterne kunne udvide aktiviteter, der gavner det 
folkelige arbejde.  

• Der skal foretages en analyse og vurdering af lodseddelsalget med henblik på enten at skabe mere 
interesse eller skabe andre former for indtægtsgivende virksomhed.  

 
Uddybning 
Statens tilskud til Foreningen NORDEN har igennem de seneste år været fastlåst på det samme 
kronebeløb. Samtidig har vi mistet en del af de projekter, der har været med til at stabilisere foreningens 
økonomi. Det har betydet en væsentlig reduktion af antal medarbejdere på landskontoret, hvilket har 
betydet, at de tilbageværende medarbejdere skal dække flere funktioner for at kunne yde den nødvendige 
service. 
 
Der skal derfor foretages opstramninger af budgettet for de kommende år, indtil visionen for økonomien 
kan realiseres.  
Det vil naturligvis være det bedste at få øget indtægterne; men reduktioner vil også på kort sigt være 
nødvendigt. Forretningsudvalget vil udarbejde konkrete forslag. 
 
5. Projekter 
 
Vision 
Projekterne i Foreningen NORDENS regi skal udgøre en væsentlig støttefunktion i 
forhold til det folkelige arbejde. 
 
Strategi 
 

• Der skal arbejdes målrettet for at fastholde de projekter, Foreningen NORDEN i dag administrerer. 
• Alle led i foreningens organisation skal være fokuseret på at skaffe nye projekter med et nordisk 

indhold, der falder ind under foreningens formålsformulering. 
• Projekterne skal være med til at udvide de aktiviteter, der gør foreningen synlig både i forhold til 

egne medlemmer og i forhold til omverdenen. 
• Projekterne skal være med til at styrke vores position i forhold til det nordiske politiske niveau. 
• Projektarbejdet skal sikre, at landskontoret har en bemanding, der dels kan håndtere projekterne, 

dels give mulighed for bredde i medarbejderstaben og dermed gode muligheder for faglig sparring. 
 
Uddybning 
Foreningen NORDEN har i en årrække administreret forskellige projekter for blandt andet Nordisk 
Ministerråd. Disse projekter har dels bidraget til at udbygge kendskabet til Foreningen NORDEN, dels 
bidraget positivt til foreningens økonomi blandt andet ved, at grundudgifter som husleje, kontorhold mv. 
har kunnet fordeles over flere aktiviteter. Det har betydet, at foreningens landskontor kunne nyde godt af 
synergieffekten ved at have flere medarbejdere med forskellige kompetencer. 
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Det er derfor særdeles vigtigt at fastholde de projekter, vi endnu administrerer, samt sikre nye projekter. 

 
6. Kommunikation 
 
kkkkmm 
 
 
mm 
Strategier  

 
Strategi 
 

• Strategien skal sikre, at der skabes opmærksomhed og synlighed.  

• Sikre, at information når ud til de rigtige led på det rigtige tidspunkt. 

• Åbne for dialog. 

1. Internt skal kommunikationen 

• Medvirke til at udvikle og styrke fælles identitet i alle led.  

• Sikre at alle organisatoriske led har kendskab til overordnede trufne beslutninger. 

• Sikre at kreds- og lokalbestyrelser og medlemmer har adgang til information om 
beslutningsgrundlag og processer samt om foreningens udvikling og aktiviteter i øvrigt. 

2. Eksternt skal kommunikationen: 

• Synliggøre Foreningen NORDENs – såvel nationale som nordiske – aktiviteter. 

Uddybning 
Informationsudvalget fastlægger retningslinjer for kommunikation (antal udgivelser, design for 
hjemmeside, pressepolitik m.m.). 
Informationsudvalget har ansvar for den overordnede kommunikation - eksternt om foreningens 
kerneydelser og internt om overordnede/tværgående organisatoriske forhold. 
I enhver beslutningsproces skal der tages stilling til, hvad der skal kommunikeres, hvordan det skal 
kommunikeres, til hvem og hvornår. 
Aktører i denne strategi er ikke få nøglepersoner, men omfatter bl.a. også forretningsudvalget og 
udvalgsformænd (beslutningstagere). Beslutningstagere har ansvaret for kommunikationen inden for de 
respektive led. 
Synligheden internt styrkes ved: at tillidsfolk får en mail, hver gang der er lagt nyheder på hjemmesiden. 
Ligeledes skal de have links til indbydelser til møder af væsentlig interesse f.eks. møder og konferencer 
afholdt af Nordisk Ministerråd, DIIS, nordiske ambassader m.m., hvortil tillidsfolk i Foreningen 
NORDEN vil have adgang. 
Synligheder eksternt styrkes ved: at stille artikler til rådighed for vore medlemsorganisationers blade, at 
tillidsfolk og andre medlemmer med egen hjemmeside får tilbudt at sætte links til NORDENs 
hjemmeside, og ved at sætte et Foreningen NORDEN logo på siden. 
 
Medlemsbladet skal  

• Sikre, at foreningens budskaber når ud til alle medlemmerne, politikere og andre eksterne 
interessenter 

Vision 
Den interne og eksterne kommunikation - herunder identitet af Foreningen NORDEN og 
markedsføring af aktiviteter – skal kommunikeres i overensstemmelse med Foreningen 
NORDENs formål, vision, værdier samt strategiske mål.  
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• ud over traditionelt stof – inkl. almene oplysninger om aktiviteter - være debat- og politikskabende 

• løbende informere om væsentlige nordiske spørgsmål, der bl.a. behandles i de nordiske politiske 
organer og i FNF 

Hjemmesiden - jf. mål og strategi for foreningens hjemmeside – skal 
• spille sammen med medlemsbladet og være aktuel 

 
• sikre information om foreningens synspunkter  

 
• sikre, at beslutninger fra diverse fora er hurtigt tilgængelige for dels styrelser, dels medlemmer 

 
Elektronisk nyhedsformidling skal 

• sikre, at relevante informationer fra sekretariatet hurtigt udsendes 
 

• sikre, at faktuelle oplysninger vedrørende foreningen rundsendes og derved kan danne grundlag 
for lokale initiativer 

 
Pressearbejde skal 

• sikre, at foreningens synspunkter kommer ud til relevante aktører i pressen 
 
 
Hvervemateriale skal 

• skabe opmærksomhed om foreningen dels på landsplan, dels på lokalniveau 

• støtte lokale afdelinger i deres arbejde med at udvide medlemskredsen 

• skabe goodwill til samarbejdende organisationer. 

 7. Globaliseringen i Norden/Norden i globaliseringen 
 
Vision 
Foreningen NORDEN vil være en aktiv medspiller i den globaliseringsproces, som de nordiske 
statsministre i sommermødet 2007 har angivet retningen for. 
 
Strategi 
 

• Foreningen NORDEN vil arbejde for, at FNF forbereder et program for systematisk debat om 
globaliseringstemaet på nordisk, national og lokal plan år 2010-12. 

 
• Foreningen NORDEN vil tage en dialog med Nordisk Ministerråd om nordisk samarbejde på 

spørgsmålet om nordiske grænsehindringer. 
 
Uddybning 
Afskaffelse af grænsehindringer i Norden betragtes som et vigtigt led i globaliseringen. De nordiske 
statsministre udtrykte sig tydeligt, da de på deres sommermøde 2007 fastslog, at man ”med alle medel ska 
undanröja de svårigheter som medborgarna kan stöta på i det nordiska umgänget”. Det er fortsat vigtigt, at 
Foreningerne NORDEN står vagt om udviklingen og påtager sig en pådriverrolle over for nordiske 
samarbejdsorganer, regeringer og lokale myndigheder. Afskaffelse af grænsehindringer fremmer 
medborgernes velfærd samt næringslivets konkurrencekraft og styrker dermed Norden som region globalt. 
Foreningen NORDEN vil i samarbejde med de øvrige NORDEN-foreninger arbejde for at en løbende 
dialog med nordiske, nationale og lokale myndigheder om udviklingen af arbejdet med afskaffelse af 
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grænsehindringer, ligesom foreningen vil arbejde videre med globaliseringsinitiativet ”Norden i 
globaliseringen – Globaliseringen i Norden”.  
 
8. Skoler, uddannelsesinstitutioner og biblioteker 
 
Vision 
Foreningen NORDEN vil være kendt på alle skoler og uddannelsesinstitutioner for at medvirke til at børn 
og unge arbejder med nordisk sprog, kultur og historie. 
Bibliotekerne skal være vidensbaser for og formidlingsinstitutioner af nordisk sprog og kultur.  
 
Strategi 
 

• Etablere hjemmeside hvor skoler og biblioteker informeres om nordiske nyheder på deres område. 
• Udvikle en ny form for netværk på skole og uddannelsesområdet 
• Søge indflydelse på læseplaners udformning i folkeskolen og ungdomsuddannelserne. 
• Påvirke udgivelser af undervisningsmaterialer om nordiske forhold til brug i folkeskole og 

ungdomsuddannelser. 
• Udbygge kontakt til øvrige uddannelsesinstitutioner herunder efterskoler og højskoler. 

 
Uddybning 
Det er særdeles vigtigt, at Foreningen NORDEN fastholder et godt samarbejde med skoler og biblioteker. 
På lokalt plan er disse baser for viden om og formidling af nordisk sprog, kultur og historie. 
 
Ikke alle skoler prioriterer undervisning i nabosprogene højt, selvom det er en forpligtelse i henhold til 
læseplanerne. 
 
Foreningen NORDEN kan hjælpe medlemsskolerne ved at henvise til relevante undervisningsmaterialer. 
Det vil være vigtigt, at lokalafdelingerne søger kontakt med skolerne for at rekruttere dem som 
medlemmer.  
 
Bibliotekerne fungerer i mange lokalområder som små kulturhuse, hvor der foregår meget andet end at 
låne bøger og andre materialer ud. Det er vigtigt at samarbejde med bibliotekerne om forskellige 
kulturelle arrangementer, herunder Skumringstid, der gerne skulle være et årligt tilbagevendende 
arrangement på alle biblioteker i samarbejde med lokalafdelingerne. 
 
9. Venskabsbysamarbejde 
 
Vision 
Foreningen NORDEN vil sikre, at det nordiske venskabsbysamarbejde fastholdes, udvikles og justeres i 
samklang med ændringerne på det kommunale landkort, med den hensigt, at så mange som muligt får 
personlige oplevelser i mødet med mennesker fra andre nordiske lande. 
 
Strategi 
 

•  I de kommende år vil der ske en justering af venskabsbyområdet på grundlag af den nye 
kommunale struktur. Målet er at fastholde de levedygtige venskabsbyforbindelser. 

 
Uddybning 
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En del nordiske venskabsbykæder er blevet brudt i forlængelse af kommunalreformen. En undersøgelse 
foretaget af KL viser dog, at blandt de eksisterende kommunale venskabsbyforbindelser er det de 
nordiske, der er i flertal. 
 
Landsforeningen vil fortsat sikre kommunikation med KL´s afdeling for venskabsforbindelser og deltage i 
de møder og konferencer, som KL afholder om emnet. 
 
Derudover støttes lokalafdelingerne i deres bestræbelser for at aktivere kommunerne i 
venskabsbyarbejdet. På møder konferencer og på anden vis indsamles gode eksempler på 
venskabsbysamarbejde, der kan formidles til lokalafdelingerne. 
  

Handlingsplan 2011 - 2012 
 
1. Idegrundlag 

• Foreningens idegrundlag drøftes på alle plan i foreningen, så vi i langt højere grad skønner på, at 
det nordiske samarbejde er noget unikt set i globaliseringsperspektiv. 

2. Organisationen 
• Det er kredsenes primære opgave at være valgkredse i forhold til landsstyrelsen. 
• Det er lokalafdelingernes opgave at etablere aktiviteter for medlemmer og at skaffe nye 

medlemmer. 
• Det er landsstyrelsens opgave, at følge og inspirere arbejdet i lokalafdelinger og kredse og give 

støtte, hvor der er behov for det. 
• Landsstyrelsen nedsætter nødvendige udvalg og udarbejder kommissorium for udvalgenes opgave. 

3. Medlemmerne 

• Landsforeningen støtter det lokale bestyrelsesarbejde ved relevante møde- og kursustilbud rettet 
mod formænd, bestyrelsesmedlemmer og evt. særligt interesserede medlemmer. 

• I samarbejde med Foreningen NORDENs Ungdom skabes en platform, der hjælper med til, at 
FNU’s ældre medlemmer naturligt fortsætter medlemskabet i Foreningen NORDEN. 

• Landsforeningen arbejder fortsat med at udvikle hvervematerialer, der kan bruge i 
lokalafdelingernes rekrutteringsarbejde. 

• Forholdet til foreningens samarbejdende medlemmer styrkes kvalitativt, og støttemedlemmer 
styrkes kvantitativt.  

4. Økonomi 
• Der arbejdes fortsat på flere planer for at få politisk gehør for et større statstilskud til Foreningen 

NORDEN. 
• Der arbejdes fortsat på flere niveauer med at få projektvirksomheden i gang igen. 
• Der skal foretages en intern analyse af økonomiens sammensætning og fordeling af midlerne 

mellem lokalt niveau, kredsniveau og landsniveau. 
• Der skal foretages en analyse og vurdering af lodsedelsalget med henblik på enten at skabe mere 

interesse eller skabe andre former for indtægtsgivende virksomhed.  
• Der foretages fortsat løbende sonderinger for at muliggøre en fraflytning fra lejemålet Malmøgade 

3, subsidiært finde andre alternativer, der kan billiggøre foreningens huslejeomkostning.  
• Informationsudvalget arbejder på at sikre annonceindtægter og andre indtægter f.eks. til 

temanumre/indstik i forbindelse med udgivelse af Nord Nu. 
• Der foretages en indsats for at skaffe flere erhvervsvirksomheder som støtte- medlemmer af 

Foreningen NORDEN ved direkte kontakt til erhvervsvirksomheder, der har en åbenbar interesse i 
nordiske forhold/nordiske markeder. 
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5. Projekter  
• Der sættes fokus på Nordjobb med henblik på at sikre flere udsendelser af danske unge i Nordjobb 

og til fortsat at udbygge relevante arbejdspladser til unge fra de nordiske lande, og 
Nordjobbsæsonen udvides til at omfatte efteråret. 

• Der ydes aktiv støtte til lokalafdelinger, der vil bygge Nordjobb op på      venskabsbyplan. 
 
6. Kommunikation 

• Hjemmesiden opgraderes løbende og alle udvalg udnytter hjemmesiden optimalt til 
kommunikation fra respektive områder. 

• Hvert nummer af Norden Nu skal have en formandskronik, der dels relaterer sig til 
organisatoriske forhold, dels relaterer sig til nordisk politisk profil. 

• Fra landsstyrelses- og repræsentantskabsmøder udsendes en pressemeddelelse i umiddelbar 
tilknytning til møderne. – Tilsvarende udsendes pressemeddelelser forud for landsarrangementer 
med supplerende opfølgning efter afholdelse.  

• Op til repræsentantskabsmødet udsendes til de samarbejdende organisationer pressemeddelelse til 
evt. optagelse i deres respektive medlemsblade. 

• Der udarbejdes en vifte af supplerende hvervemateriale til brug ved gågadeaktiviteter, 
arrangementer m.m. Optrykkes i mindre oplag ad gangen, så hurtig tilretning er mulig, når nyere 
tekster/emner trænger sig på. 

• Lokalafdelinger forsynes gennem en ny formidlingsmetode via mailsystemet med relevant 
informationsmateriale, der kan bruges til synliggørelse i lokalpressen (Morgengry, Nordisk 
Gæstebud, Nordjobb mv.) 

• Tillidsfolk får en mail, hver gang der er lagt nyheder på hjemmesiden. 

7. Globaliseringen i Norden/Norden i globaliseringen 
• Det sikres at spørgsmålet om nedsættelse af en arbejdsgruppe på FNF plan kommer på FNF´s 

dagsorden og at der tages kontakt til Nordisk Ministerråd 
• Landsforeningen tager spørgsmålet om FN’s rolle i globaliseringen op på politisk plan 
• Der afholdes et seminar om nordiske grænsehindringer. 

8. Skoler, uddannelsesinstitutioner og biblioteker 
• Landsforeningen sikrer via skolehjemmesiden, at der formidles nyheder og relevante 

undervisningsforløb til skolerne, som også via hjemmesiden kan etablere kontakt til 
venskabsklasser i de andre nordiske lande. 

• Landsforeningen sikrer, at der formidles viden og materialer om ”bio i skolen” til skoler og 
uddannelsesinstitutioner 

• Landsforeningen udsender nyhedsbrev til medlemsinstitutioner 
• Landsforeningen sikrer, at der formidles information og materialer til skoler og biblioteker om 

Morgengry og Skumringstid. 
9. Venskabsbysamarbejde 

• Landsforeningen støtter og yder bistand til lokalafdelinger, der ønsker hjælp i forbindelse med 
ændringer i venskabsbysamarbejdet på grund af kommunalreformen. 

• Landsforeningen vil gennem FNF forsøge at få en koordineret indsats i forbindelse med de 
ændringer af kommunalstrukturen, som er på vej overalt i Norden.  

 


