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Kære venner.
Tak for sidst i forbindelse med Tillidsmandsmødet i Vejle - et godt møde med en god deltagelse.
Inspirerende oplæg, men til næste år vil vi gøre mere ud af dialogen i grupperne, så den bliver
mere resultatorienteret. Dialogen – også den mere uformelle samtale og inspiration - om
hverdagen i lokalafdelingerne på tværs er dog fortsat en vigtig del af Tillidsmandsmøderne.
Vi er nu ved at færdiggøre oplægget til det danske formandskabsår for de nordiske regeringers
samarbejde i 2020. Det vil i høj grad blive en undersøgelse af især de unges forhold til det
nordiske samarbejde og hvordan vi kan blive bedre til at involvere de unge og oplyse de unge om
vigtigheden af samarbejdet. Der vil blive en kommunikationsdel via de unges sociale medier og
en samling af videnskabeligt belyste udfordringer i forhold til de unge. 2020 vil blive endnu et
aktivt år for Foreningen NORDEN både lokalt og på landsplan. Det glæder vi os til.
Og så nærmer julen og nytåret sig, og vi vil takke alle for det fantastiske bidrag til jubilæumsåret,
som alle tillidsfolk har en stor andel i, blev en succes. Tre gange så meget medieomtale og tre
gange så mange nye medlemmer taler sit tydelige sprog.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Venligste hilsner
Redaktionen
FORMANDSVALG
Som nævnt i seneste Tillidsmandsinfo, har landsstyrelsen har sat processen om formandsvalg i
gang. Vi opfordrer fortsat tillidsfolk i foreningen til at komme med forslag, som samles af
generalsekretæren. Valgudvalget, der er lig med forretningsudvalget, holder næste møde den 28.
februar, hvor valgudvalget vil udarbejde sin indstilling til landsstyrelsen, der mødes den 28. marts
2020.

FORMANDSKAB 2020
Programmet for det danske formandskab 2020 kan læses http://norden.divaportal.org/smash/get/diva2:1362813/FULLTEXT01.pdf og foromtalen findes
https://www.norden.org/da/news/nyt-formandskab-med-fokus-pa-nordisk-ministerrads-vision.
SVANEMÆRKET FYLDER 30 ÅR
Og aldrig har dets aktualitet været større. Det har betydning for 27 millioner forbrugere i Norden.
Og det har betydning for klimaet i hele regionen.
- Svanemærket er til for dig og mig, for os alle, lyder det enstemmigt fra direktørerne bag
Svanemærket. Og direktørerne kommer i den forbindelse med et ønske til os alle: - Gå ud og lev din
svanehistorie, det er enklere end du tror.
Svanemærkets egen historie kan alle nu læse om i jubilæumsberetning Svanemærket 30 år –
Jubilæumsberetning for det nordiske miljømærket, skrevet af Tormod Lien. Beretningen tager
læseren helt tilbage til 1893 og de første svanemærkede produkter. Og den fører os igennem
Svanemærkets historie fra 1989, hvor Nordisk Ministerråd indførte en harmoniseret frivillig
mærkningsordning. Læs den spændende historie på http://norden.divaportal.org/smash/get/diva2:1374853/FULLTEXT01.pdf.
SØG STØTTE TIL DANSK-FINSK PROJEKTER
Bor du i Danmark og har du en god idé til et projekt, der handler om dansk-finsk kultur, så kan du
ansøge Kulturfonden for Danmark og Finland om støtte.Ansøgninger sendes inden 1. marts til
fondssekretær Jens Chr. Andersen, mail: jens.christian.andersen@hotmail.com med kopi til
kulturfondenDKF@gmail.com. Fondens ansøgningsskema skal anvendes. Originalbilag må ikke
fremsendes, da de ikke kan forventes at blive returneret.Læs mere om Kulturfonden for Danmark og
Finland under ”Ansøgere der bor i Danmark”, hvor du også kan finde fondens ansøgningsskema:
https://www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/hanaholmen/fonderna/kulturfonden-finland-ochdanmark/. Svar på ansøgningen kan forventes efter bestyrelsens møde, der typisk finder sted i
slutningen af maj.

Kalenderoversigt
FEBRUAR
3. – 4. februar
Direktørmøde i FNF
Berlin
26. februar
Uddannelsesudvalgsmøde
Vejle
28. februar
Forretningsudvalgsmøde
København
MARTS
28. marts
Landsstyrelsesmøde
København

APRIL
18. april
Forretningsudvalgsmøde
København
MAJ
16. maj
Repræsentantskabsmøde
Åbenrå
16. maj
Konstituerende landsstyrelsesmøde
Åbenrå
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