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Redaktion: Karen Ellemann og Peter Jon Larsen

Kære venner.
Den 30. maj afholdes foreningens repræsentantskabsmøde. Karen Ellemann har meddelt, at hun
i en kort overgangsperiode er villig til at stille op til genvalg, da – som det hedder på
Christiansborg ‘sk – den parlamentariske situation er noget usikker pga. det forestående
folketingsvalg. Valgudvalget har været enigt om, at en kandidat bør findes blandt folketingets
medlemmer. Det styrker vores forhandlingsposition i forhold til myndighederne. Mange
folketingsmedlemmer kender i dag ikke deres fremtid efter et valg. Valgudvalget har med stor tak
taget imod Karen Ellemanns tilbud om at fortsætte, indtil den parlamentariske situation er
afklaret.
Rent praktisk kommer det til at betyde, at vi i efteråret indkalder til et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde med det ene punkt på dagsorden: Valg af landsformand. Det kan gøres i
forbindelse med landsstyrelsens møde i efteråret eller Tillidsmandsdagen i november. Da der ikke
kræves et vidst antal delegerede for at være beslutningsdygtig, kan det jo holdes for beskedne
omkostninger.
Der er inden tidsfristen (som ifølge vedtægterne er 5 uger før, altså i år den 25. april) ikke
indkommet forslag udefra. Alle dokumenter i forbindelse med repræsentantskabsmødet ligger
tilgængelige på intranettet: http://intra.foreningen-norden.dk/repraesentantskab,-landsstyrelseog-udvalg/repraesentantskabet/.
Venligste hilsner
Redaktionen

TILMELDING TIL Repræsentantskabsmøde 2015
Tilmelding til repræsentantskabsmøde LØRDAG DEN 30. MAJ 2014 KL. 10.00
– 16.00 PÅ CHRISTIANSBORG I KØBENHAVN skal være landskontoret i
hænde senest en uge inden mødet, da vi skal overholde sikkerhedsforanstaltningerne på Christiansborg.
TILMELDING foregår enklest ved, at I besvarer denne mail med angivelse af
navn og den afdeling/kreds, man repræsenterer.

Formandskab 2015
Foreningen NORDEN har nu fået en kontrakt med den danske samarbejdsminister, Carsten Hansen,
om aktiviteter, der skal gennemføres i år og kr. 500.000 til at udføre dem for. Der er sat fokus på to
områder: en konference om demokrati, ytringsfrihed og foreningsfrihed samt et forskningsprojekt
om den nordiske arbejdsmarkedsmodel. Sidstnævnte vil blive gennemført i samarbejde med
Aalborg Universitet og afslutte med et symposium.
Nordisk Biblioteksuge
Mandag d. 9 november 2015 samles børn og voksne på skoler og biblioteker i hele Norden, når
Nordisk biblioteksuge for 19. gang bliver skudt i gang med temaet ´Venskab i Norden´. For de
yngste børn bliver der læst højt fra ´Vaffelhjerte´ af Maria Parr, som handler om venskabet mellem
Theo og Lena. De ældre børn får fornøjelsen af Marjun Syderbø Kjelnæs´ ´Skriv i sandet´, som er
en novellesamling der fortæller historien om en weekend, gennem 10 forskellige par øjne. I
Skumringstimen vil de voksne få fornøjelsen af ´De Islandske sagaer´. Vi beklager, at FNF’s
hjemmeside http://www.bibliotek.org/da/ endnu ikke er opdateret, men hold endelig øje med siden.
Vi gør, hvad vi kan, for at informationerne når ud.

Kalenderoversigt
APRIL

AUGUST

29. april
FNF præsidiemøde
København

20. august
Kommunikationsudvalgsmøde
København

MAJ

SEPTEMBER

30. maj
Repræsentantskabsmøde
Christiansborg/København

30. september
Uddannelsesudvalgsmøde
Brande

JUNI

NOVEMBER

9. juni
Forretningsudvalgsmøde
København
20. juni
Landsstyrelsesmøde (konstituerende)
København
24. – 25. juni
FNF direktørmøde
København

9. – 15. november
Nordisk Biblioteksuge
Hele Norden
21. november
Tillidsmandsdag
Vejle

JULI
Redaktionen afsluttet den 27. april 2015.

Uge 28, 29 og 30
holder landskontoret ferielukket

