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Kære venner.
Den 30. maj afholdtes foreningens repræsentantskabsmøde. Det blev et godt møde, der i høj grad
var præget af det netop udskrevne folketingsvalg. Mange gode tillidsfolk fra nær og fjern havde
fundet vej til Christiansborg, og der var en livlig og fremadrettet debat, som viste, at foreningen
er vital på alle niveauer. Referatet fra repræsentantskabsmødet ligger på intranettet
http://intra.foreningen-norden.dk/media/129006/referat-repr-moede-15.pdf.
I forlængelse af valget blev vores landsformand Karen Ellemann udpeget til ny social- og
indenrigsminister. Forretningsudvalget, som af landsstyrelsen også har fået mandat til at være
valgudvalg, skal nu efter valget i gang med at finde en afløser, og der vil blive indkaldt til
ekstraordinært repræsentantskabsmøde med det ene punkt på dagsordenen: Valg af
landsformand. Vi forventer, at det vil ske engang i september måned. Mødet vil blive indkaldt
med de ordnære varsler og med en indstilling. Der vil selvfølgelig være mulighed for at opstille
modkandidater, hvis man ikke er tilfreds med indstillingen fra valgudvalget.
Ellers ønsker vi jer alle en god sommer.
Venligste hilsner
Redaktionen
Foreningen NORDEN er nu kommet i hus på Vandkunsten.
Nu er det sket: Foreningen NORDEN har fået indrettet sig i nye og noget mindre omgivelser hos
Danmarks Lærerforening på Vandkunsten 12, 5. sal, 1467 København K. Mailadresser og
telefonnumre er de samme som tidligere. Vi er glade for samarbejdet med DLF, som har taget godt
imod os. DLF er også mangeårigt samarbejdende medlem af foreningen. I skal være meget
velkomne til at besøge os, hvis I kommer forbi.
Lokale støttemedlemmer
Vi har nu gennemgået listen over lokale støttemedlemmer, og det viser sig, at nogle lokale
støttemedlemmer betaler helt ned til 40 kr. pr. år for et lokalt støttemedlemskab. Det dækker ikke
engang portoen for udsendelsen af Norden Nu, og selv om lokalafdelingerne selv beholder
kontingentet, bør det som udgangspunkt ikke ligge under kontingentet for et husstandsmedlemskab
(pt. 350 kr. pr. år). I kan altid rekvirere en liste over, hvilke støttemedlemmer I har i lokalafdelingen
og hvad de betaler pr. år.

Ny nordisk minister
Carl Holst blev ny minister for nordisk samarbejde (og forsvarsminister) i den nye
Venstreregering. I kan læse mere om Carl Holst på https://da.wikipedia.org/wiki/Carl_Holst. Vi
glæder os selvfølgelig til samarbejdet med ham om udviklingen af det nordiske samarbejde.
Nordisk Biblioteksuge
Mandag den 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´. Hold øje med
biblioteksugens hjemmeside http://www.bibliotek.org/da/.

Kalenderoversigt
JULI
Uge 28, 29 og 30
holder landskontoret ferielukket
AUGUST
19. – 20. august
FNF direktørmøde
København
SEPTEMBER
2. september
Forretningsudvalgsmøde
København
12. – 13. september
FNF’s forbundsmøde
København
30. september
Uddannelsesudvalgsmøde
Brande
OKTOBER
24. – 25. oktober
FNF præsidiemøde
Reykjavik

26. – 29. oktober
Nordisk Råds session
Reykjavik
NOVEMBER
9. – 15. november
Nordisk Biblioteksuge
Hele Norden
21. november
Tillidsmandsdag
Vejle
DECEMBER
3. december
Symposium om den nordiske
arbejdsmarkedsmodel
Ålborg
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