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Kære venner. 

Efter at vores landsformand Karen Ellemann er fratrådt i forbindelse med, at hun blev social- og 

indenrigsminister, har Foreningen NORDENs valgudvalg i enighed besluttet at indstille tidligere 

handels- og udviklingsminister Mogens Jensen til ny landsformand. Mogens Jensen har (med 

glæde) accepteret kandidaturet. Landsstyrelsen har af praktiske årsager besluttet, at der 

indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i forbindelse med Tillidsmandsdagen den 

21. november 2015 i Vejle med det ene punkt på dagsordenen 1. Valg af Landsformand. 

I henhold til foreningens vedtægters § 7 stk. 5. kan ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

afholdes, når landsstyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes når mindst ¼ af 

repræsentantskabets medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden. Et sådant 

møde skal afholdes senest 8 uger efter, at begæring er modtaget, og skal indkaldes med mindst 4 

ugers varsel. 

Indkaldelsen vil blive sendt ud snarest og ifølge § 7 stk. 4. kan forslag til behandling på 

repræsentantskabsmødet, herunder forslag til formand og kandidater til repræsentantskabsvalgte 

medlemmer af landsstyrelsen, fremsættes af lokalafdelinger, kredse, landsstyrelse og 

samarbejdende medlemmer og skal være modtaget senest 5 uger før repræsentantskabsmødets 

afholdelse. Kommenteret dagsorden udsendes senest 4 uger, før mødet afholdes. Den 

kommenterede dagsorden vil indeholde de forslag til dagsordenspunktet Valg af formand, som er 

indsendt rettidigt. 

Venligste hilsner 

Redaktionen                                     

 

De nominerede til Nordisk Råds musikpris 2015 

Under Festspillene i Bergen blev de 11 nominerede til Nordisk Råds musikpris 2015 offentliggjort. 

Over halvdelen af de nominerede kunstnere var selv tilstede i Østre for at være med til at markere 

prisens 50 års jubilæum. 

Danmark: Michala Petri, blokfløjtespiller og HVAD, elektronisk musiker 

Finland: Kimmo Pohjonen, harmonika og Apocalyptica, heavy-metal og celloensemble 

Færøerne: Hamferd, doom metal-gruppe 

Island: Reykjaviks Kammerorkester og Elfa Rún Kristinsdóttir, violinist 

Norge: Dans Les Arbres, kvartet og Tora Augestad, mezzosopran 

Sverige: Anne Sofie von Otter, mezzosopran og Svante Henryson, bassist og komponist. 



Noget af det er faktisk værd at lytte til, så prøv at søg dem på nettet og hør deres musik. Så kan du 

selv være ”hjemmejury”. Vi garanterer ikke for, at Nordisk Råds jury når frem til samme resultat, 

som du gør. Men sjovt er det! Nordisk Råds musikpris er på 350.000 danske kr. Vinderen bliver 

offentliggjort og prisen uddelt i Reykjavik 27. oktober i forbindelse med Nordisk Råds Session. 

Det danske formandskab 2015 

I forbindelse med den danske regerings formandskab for det nordiske samarbejde i 2015 forbereder 

Foreningen NORDEN to konferencer. Fredag den 13. november afholder Foreningen NORDEN i 

samarbejde med Københavns Universitet en konference om Demokrati, ytringsfrihed og 

foreningsfrihed, hvor der vil være russiske og baltiske folkelige foreninger med til en drøftelse. 

Problemformuleringen udarbejdes af professor Christian F. Rostbøll. Torsdag den 3. december 

afholder foreningen i samarbejde med FTF og Bente Sorgenfrey samt Aalborg Universitet et 

symposie på grundlag af et nordisk forskeroplæg om de nordiske landes arbejdsmarkedsmodeller 

’Aftaler versus lovgivning i et værdimæssigt perspektiv’, som foreningen har iværksat i samarbejde 

med professor Flemming Ibsen, AAU om landenes arbejdsmarkedsmodel i et summarisk historisk 

perspektiv, om partsaftaler, trepartsaftaler og/eller lovgivning, hvordan reguleres landets løn- og 

arbejdsvilkår, hvordan har udviklingen og tendensen været fra 1995 til 2015? Mål og værdier, som 

forfølges ved indgåelse af kollektive overenskomster, trepartsaftaler og/eller lovgivning og 

konklusion og perspektivering. Vi glæder os meget til begge konferencer, hvor medlemmerne også 

er velkomne.  

Kalenderoversigt 

AUGUST 

19. – 20. august 

FNF direktørmøde 

København 

SEPTEMBER 

2. september 

Forretningsudvalgsmøde 

København 

12. – 13. september 

FNF’s forbundsmøde 

København 

19. september 

Landsstyrelsesmøde 

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 

13. november 

Ytringsfrihedskonference 

København 

21. november 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

og Tillidsmandsdag 

Vejle 

DECEMBER 

3. december 

Symposium om den nordiske 

arbejdsmarkedsmodel 

Ålborg  

Redaktionen afsluttet den 13. august 2015.



 


