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Kære venner.
Nu nærmer repræsentantskabsmødet sig. Det afholdes lørdag den 10. maj 2014 i Læringscenteret
Phønix, Schacksgade 39 i 5000 Odense, og bilagene kan ses på hjemmesiden, det direkte link er
http://intra.foreningen-norden.dk/repraesentantskab,-landsstyrelse-ogudvalg/repraesentantskabet/. Husk at brugernavn og kodeord er: tillidsfolk. Vi glæder os meget
til at se jer til dette vigtige møde.
Efter generalforsamlingerne i lokalafdelingerne er der skiftet en del ud i bestyrelserne. Vi vil
gerne rette en stor tak til de mange, der gennem årene har ydet en værdifuld indsats for
foreningen, og byde velkommen til de ny tillidsfolk, som vi glæder os til at lære bedre at kende.
Venligste hilsner
Redaktionen

Foreningen NORDENs krav til nyt medieforlig
I forbindelse med drøftelserne om et nyt medieforlig, vil Foreningen NORDEN understrege behovet
for at sikre og forbedre mulighederne for at se nabolandenes tv. - Målet må være, at borgerne skal
kunne se public service-tv fra alle nordiske lande i hele Norden som et positivt resultat af den
tekniske udvikling og helt i tråd med det nære nordiske samarbejde på alle andre områder. Det
skriver Foreningen NORDEN til Kulturminister Marianne Jelved. Ligeledes må den nordiske
udveksling af tv-programmer og nordisk samproduktion fortsat gives høj prioritet. Læs hele brevet
på http://foreningen-norden.dk/media/88770/brev-til-kulturministeren-2014.pdf.
En nordisk indsats
Henrik Hagemann, tidligere generalsekretær i Nordisk Råds danske delegation og mangeårigt
medlem af Foreningen NORDENs landsstyrelse og forretningsudvalg har skrevet en bog om
Nordisk Råds fornemme indsats til støtte for de baltiske landes løsrivelse fra Sovjetunionen og
begyndelsen på det nuværende Østersøsamarbejde – et personligt tilbageblik med glimt bag
kulisserne. Bogen kan læses på nettet på
http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2014-402.

Frivillig der hvor du lever
Årets Frivillig Fredag finder sted den 26. september. Den nationale frivillighedsdag fokuserer i år
på frivilligt arbejde i lokalområdet. Frivillig Fredag er en årlig begivenhed, som skal medvirke til, at
den frivillige indsats i Danmark bliver vist frem, anerkendt og videreudviklet. Alle kan iværksætte
aktiviteter, og de koordineres af Frivilligrådets sekretariat. Se mere på Rådets hjemmeside
http://www.frivilligfredag.dk/.
Brug af sociale medier
I landsforeningen har vi i mange år brugt de sociale medier - både Foreningen NORDEN,
Foreningen Nordens Ungdom, en gruppe vi kalder 30+ og Nordisk Forum. Vi taler meget om, at det
lokale arbejde blandt idepolitiske foreninger i dag er forbeholdt aldersgruppen 60+, hvilket udgør et
stort problem for folkestyret. Da medlemmer fortrinsvis rekrutteres lokalt, er det altid en god ide at
sikre, at man lokalt har et beredskab til også at appellere til yngre medborgere. Og her er de sociale
medier væsentlige. Det være sig Facebook, Twitter eller Blocks. Nu har vi ikke ressourcer til at
sende et team ud for at undervise vore lokalafdelinger i brugen af sociale medier og Blocks, og da
det givet er et problem for alle de frivillige foreninger, var det måske en ide, at gå sammen med
andre, og få et af oplysningsforbundene til at arrangerer en eller flere aftner i de større byer i
Danmark, hvor man underviser alle de frivillige foreninger i brugen af sociale medier.

Kalenderoversigt
April
10. april
Forretningsudvalgsmøde
København
11. april
Idepolitisk Udvalg
København
29. april
Fondet for dansk-svensk Samarbejde
København
Maj
6. maj
FNF direktørmøde
Stockholm
10. maj
Repræsentantskabsmøde
Odense
12. maj
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde
København
22. maj
FNF præsidiemøde
Reykjavik

24. maj
Landsstyrelsesmøde med konstitueringer
Middelfart
Juni
12. juni
Fondet for dansk-svensk Samarbejde
København
August
25. august
Idepolitisk Udvalg
København
September/oktober
Landslotteri
Hele landet
September
22. september
Uddannelsesudvalgsmøde
Brande
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