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Kære venner. 

Nu går jubilæumsåret på hæld. Men vi starter 2020 med, at Danmark har formandskabet for det 

nordiske regeringssamarbejde, og i den forbindelse håber vi på støtte til at lave nogle 

arrangementer, der sætter fokus på den danske regerings formandskabsprogram for 2020. Og så 

er det vigtigt, at vi forøger at holde fast på de mange nye medlemmer, der er strømmet til i 

jubilæumsåret. 

Vi har også holdt landsstyrelsesmøde, og referatet er tilgængeligt på intranettet. Her blev 

formandssituationen drøftet, hvilket I kan læse om nedenfor. 

Vi ønsker jer en rigtig god Litteraturuge, hvor de fleste af jer har aktiviteter, og så glæder vi os til 

at se mange af jer på Tillidsmandsdagen i Vejle lørdag den 23. november.  

Venligste hilsner 

Redaktionen 

 

FORMANDSVALG  

Landsstyrelsen har sat processen om formandsvalg i gang.  

Landsstyrelsen vedtog:  

- at følge forretningsudvalgets indstilling og udsætte valget til det ordinære repræsentantskabsmøde 

16. maj 2020  

- at udnævne forretningsudvalget til valgudvalg  

- at man opfordrer tillidsfolk i foreningen til at komme med forslag, som samles af 

generalsekretæren  

- at landsstyrelsen får en redegørelse over forløbet af valgudvalget/forretningsudvalget på næste 

møde (28. marts 2020). 

Vi modtager således gerne forslag, men henstiller til, at man ikke spørger kandidaterne direkte, før 

valgudvalget har en samlet oversigt. Og vi beder om at få positive tilkendegivelser i processen. 



 

REJSEKATALOG 

Rejsekataloget for 2020 udkommer primo januar 2020 og deadline for indlevering af materiale til 

rejsemagasinet er den 27. november 2019. NORDEN NU skifter navn fra 2020 til NORDISKE, 

som vi også brugte til jubilæumsmagasinet.  

TILLIDSMANDSDAGEN 

Programmet for årets Tillidsmandsdag, som finder sted i Vejle lørdag den 23. november 2019 ligger 

på http://intra.foreningen-norden.dk/tillidsmandsdagen/. Vi modtager gerne tilmeldinger. I kan helt 

enkelt besvare denne mail med navne på deltagere. 

PRISUDDELINGER VED NORDISK RÅDS SESSION 

Nordisk Råd uddeler hvert år fem priser: Litteraturprisen, Filmprisen, Musikprisen, Miljøprisen og 

Børne- og ungdomslitteraturprisen. 

Den 29. oktober uddeles Nordisk Råds priser i Konserthuset Stockholm ved en livetransmitteret 

prisgalla, som styres af tv-vært Jessika Gedin. Vinderne modtager deres priser af Stefan Löfven, 

Sveriges statsminister, Noura Berrouba, miljøaktivist, Johannes Anyuru, forfatter, Lene Cecilia 

Sparrok, skuespiller og Susanna Mälkki, dirigent og tidligere prisvinder. 

I år er Sveriges Riksdags delegation i Nordisk Råd værter for prisuddelingen.  

Transmissionen fra Konserthuset Stockholm begynder kl. 19.30, og den kan ses på SVT Play i alle 

de nordiske lande. Prisgallaen sendes desuden på de øvrige public service-kanaler i Norden. Se de 

lokale tv-oversigter for tidspunkter. 

Kalenderoversigt

OKTOBER 

28. oktober 

FNF’s præsidiemøde 

Stockholm  

29. – 31. oktober 

Nordisk Råds session 

Stockholm 

NOVEMBER 

23. november 

TILLIDSMANDSDAG 

Vejle 

DECEMBER 

5. december 

Forretningsudvalgsmøde 

København 

 

FEBRUAR 

26. februar 

Uddannelsesudvalgsmøde 

Vejle 

MARTS 

28. marts 

Landsstyrelsesmøde 

København 

MAJ 

16. maj 

Repræsentantskabsmøde 

Åbenrå 

16. maj 

Konstituerende landsstyrelsesmøde 

Åbenrå 
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