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Kære venner.
Ved indgangen til 2015 tyder meget på, at 2015 bliver et travlt NORDEN-år. Det danske
formandskab for det nordiske regeringssamarbejde vil være i fokus. Foreningen har i januar
afholdt en meget vellykket erhvervskonference med deltagelse af en stribe politikere og
erhvervsledere. Foreningens overordnede syn på erhvervssamarbejdet kommer til udtryk i
artiklen, som I finder på http://foreningen-norden.dk/nyheder/2015/nordisk-samarbejde-erfremtidens-mulighed/. Vi har lagt op til, at der kommer særlig fokus på demokrati, ytringsfrihed
og foreningsfrihed, lige som vi lægger op til, at vi nu får analyseret, hvad der er fup og fakta
omkring de nordiske værdier. I 2015 vil vi tage fat på den nordiske arbejdsmarkedsmodel – og det
kan så efterfølgende følges op med gennemgang af folkestyremodellen, uddannelsesmodellen,
den sociale velfærdsmodel mm. Så vil vi selvfølgelig følge formandskabet i vores blad Norden Nu
og gennem lokale møder.
Vi er inde i en af de bedste perioder for Foreningen NORDEN i mange år: siden sidst har vi fået
lavet en aftale med Rigspolitiet ang. flagningen ved grænse, hvor vores årlige bidrag er forhøjet
fra 280.000 kr. til 400.000 kr., vi har fået 500.000 kr. ekstra i 2015 til aktiviteter under det danske
formandskab, vi har i januar afholdt den fornemmeste konference, forening nogensinde har
afholdt om Erhvervspolitik, vi har med landsstyrelsens hjælp fundet en (god) løsning på
sekretariatsflytningen, vi er kommet meget nærmere en løsning i FNF, som matcher
landsstyrelsens politikpapir og så har vi (en passant) et overskud på regnskabet 2014, der ligger
262.701 kr. over det forventede. Det må være meget svært, at være pessimist med den baggrund.
Venligste hilsner
Redaktionen
Foreningen NORDENs landskontor flytter
Landsstyrelsen har nu enstemmigt besluttet at følge forretningsudvalgets indstilling vedrørende
flytningen. Vi lovede at informere jer, når beslutningen blev truffet. Nu er det klart, at Foreningen
NORDEN flytter i juni, og den 1. juli vil foreningens nye adresse være Vandkunsten 12, 1467
København K.
Vi flytter ind på 5. sal i Danmarks Lærerforenings bygning. På den måde får vi minimeret vores
huslejeomkostninger, men alt har en pris, og det betyder selvfølgelig også, at vi får mindre plads –

også til materialer mm. Men efterhånden har it-mulighederne også minimeret behovet for tryksager,
bøger mm.
Landskontoret glæder sig til at servicere jer fra de nye rammer.
Repræsentantskabsmøde 2015
I indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde LØRDAG DEN 30. MAJ 2014 KL. 10.00 –
16.00 PÅ CHRISTIANSBORG I KØBENHAVN. Mødet vil blive afholdt med den dagsorden,
som fremgår af vedtægterne – og I vil i god tid inden mødet modtage en kommenteret
dagsorden. Landsstyrelsen vil på sit møde den 28. februar færdiggøre sine indstillinger til de
enkelte punkter på dagsordenen. Men noter gerne datoen i jeres kalender.
Facebook og Twitter
Foreningen NORDEN er ud over vores online marketing på hjemmesiden nu mere aktive på
Facebook https://www.facebook.com/foreningennordendk?ref=bookmarks og Twitter. Vi vil gerne
anbefale, at I benytter jer af vores sociale medier. I er meget velkomne til at skrive kommentarer,
give like’s og ikke mindst dele siderne med jeres venner på facebook. Mange lokalafdelinger er
kommet på Facebook, og deler arrangementer og synspunkter via deres facebooksider.
E-mail adresser
Flere lokalafdelinger ligger inde med e-mailadresser, som ikke er registreret i foreningens
medlemsdatabase. Vi vil være MEGET glade for at modtage disse e-mailadresser, så vi også kan
kommunikere med medlemmer elektronisk. E-mailadresser skal sendes til Suzanne på
suzanne@foreningen-norden.dk.
HUSK at bruge foreningens intranet. I klikker på servicesider for tillidsfolk i nederste højre
hjørne på foreningens hjemmeside, så skriver I tillidsfolk i de to rubrikker, og vupti - så kan I læse
alle referater, idekataloger, se markedsføringsmaterialer, strategiplan, årsberetninger og meget,
meget mere.
Kalenderoversigt
FEBRUAR
23. februar
Uddannelsesudvalgsmøde
Brande
28. februar
Landsstyrelsesmøde
Odense
APRIL
13. april
Kommunikationsudvalgsmøde
København
13. april
Forretningsudvalgsmøde
København

14. april
FNF direktørmøde
København
15. april
Femte Maj Fonden
Göteborg
MAJ
30. maj
Repræsentantskabsmøde
Christiansborg/København

Redaktionen afsluttet den 10. februar 2015.

