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Kære tillidsfolk. 

Efter et godt og produktivt 
repræsentantskabsmøde med ny strategiplan 
og nye vedtægter samt et opfølgende 
konstituerende landsstyrelsesmøde nærmer 
sommerferien sig. Referaterne fra begge 
møder kan ses på hjemmesiden. I forbindelse 
med organisationsreformen blev det 
besluttet, at kredsene de kommende to år 
kører efter de gamle vedtægter. Indtil de nye 
vedtægter for kredsarbejdet træder i kraft, 
skal lokalafdelingerne i hver kreds forberede 
en lokal aftale om indholdet i det fremtidige 
arbejde i kredsen. Kredsene SKAL fortsat 
udgøre et valgforum for valg af 
landsstyrelsesmedlemmer, men derudover 
kan kredsene vælge at fortsætte på samme 
måde som hidtil eller opjustere/nedjustere 
samarbejdet. 
 
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer. 
   
Venligste hilsner 
redaktionen  
 

Nordisk Union 

Foreningerne Nordens Forbund har på sit 
præsidiemøde i Tromsø den 4. juni på vores 
foranledning sendt en opfordring til Nordisk 
Råd om at arbejde videre med ideerne fra 
Nordisk Unions-debatten. Vi anbefaler også, 
at Rådet inddrager de folkelige bevægelser i 
arbejdet. ”Et langt mere omfattende politisk 
samarbejde mellem de nordiske lande vil 
gavne os alle i en globaliseringstidsalder, hvor 

små lande bliver usynlige og store regioner 
bliver dominerende. Så der er tale om rettidig 
omhu, hvis ikke vi skal forspilde de chancer, 
som vi netop nu har for at tilrettelægge det 
nordiske samarbejde i lyset af en globaliseret 
dagsorden” skriver de 7 landsformænd. Se 
hele brevet på foreningens hjemmeside 
(forsiden, øverst til venstre).   

 
Det har vi sagt i mange år! 

 
Nordens roll på den internationella arenan 
stod högt på agendan under debatten om 
nordiskt samarbete i den svenska riksdagen på 
tisdagen den 22 juni. Både inom EU och G20 
är de nordiska länderna för små för att 
ensamma göra stora avtryck i politiken, men 
tillsammans kan man ha ett stort inflytande. 
Læs mere om debatten på 
http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/samarbete-kan-
staerka-nordens-roll-i-eu-och-g20 

 
Fokus på venskabsbysamarbejdet 
 
På repræsentantskabsmødet i Århus udtrykte 
Fynskredsen ønske om en større bevågenhed 
over for udviklingen i det nordiske 
venskabsbysamarbejde og gav samtidig 
tilsagn om at gennemføre en nærmere 
undersøgelse af udviklingen i 
venskabsbysituationen på Fyn. 
Resultatet heraf forventes at foreligge inden 
for et år og vil blive tilstillet Landsstyrelsen, 
som et supplerende bidrag til aktiviteterne 
medtaget i Strategiplan 2010-12. 
Andre kredse, der måtte have gennemført 
lignende undersøgelser, bedes orientere 
Fynskredsen herom – gennem 
kredsformanden, Svend Tychsen, på 
mailadressen st@este.dk eller mobil 4045 
6364. 
 

Nordisk Träff i Tavastehus 

Måste tyvärr nu meddela att Nordisk träff inte 
blir av, utan att vi pga. bristande deltagande 
ser oss tvungna att skjuta upp Nordisk träff på 
framtiden. Sådan lød den triste melding med 
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nordisk hälsning fra Pohjola-Nordens 
vänortsansvarig Martin Paulig. 
 
Norden behöver en egen public service-
kanal i tv  

Det är hög tid att satsa på kärnan i den 
nordiska gemenskapen: språk, historia, kultur, 
skriver norska Olemic Thommessen och 
svenska Mats Johannsson från Nordiska rådet 
i Dagens Nyheter. Public service behöver nya 
idéer för att fortsätta vara ledande. Med 
fransk-tyska kulturkanalen Arte som förebild 
skulle en Arte Nord-kanal öka 
tillgängligheten till det kulturmaterial som 
produceras i Norden. En marknad på 20–25 
miljoner, i stället för enskilda länders 
befolkningar, fördjupar det nordiska 
samarbetet, skriver Mats Johansson och 
Olemic Thommessen i Dagens Nyheter 25. 
april. Læs hele artiklen her 
http://www.dn.se/debatt/norden-behover-en-egen-public-
service-kanal-i-tv-1.1083080  

I øvrigt blev det norske Stortingsmedlem 
Olemic Thommessen valgt til ny formand for 
Foreningen Norden i Norge på deres 
landsmøde i begyndelsen af juni i år.  

Brev til Bertel Haarder 

Landsformanden har skrevet et brev til 
kommunernes minister Bertel Haarder om 
hjemsendelsen af nordiske medborgere 
(uddrag): ”Jeg tillader mig at skrive til dig 
som kommunernes minister for at foreslå dig 
at overveje at medvirke til en stilfærdig og 
gratis løsning på problemet. Det er jo 
kommunerne og ikke staten, der administrerer 
disse sager. For os er hovedsagen, at nordboer 
ikke nægtes ret til at opholde sig i Danmark, 
når de ikke har begået nogen ulovligheder. 
Man har tidligere ydet folk i nød, der har boet 
her mindre end tre år, en kortvarig økonomisk 
førstehjælp og derefter stoppet betalingerne. 
Men man har ikke nægtet dem ret til at være 
her i landet. Der kan jo være så mange gode 
grunde til, at folk gerne vil blive her alligevel 

også uden offentlig økonomisk støtte eller 
forsørgelse.” 

Kalenderoversigt 

August 
12. august 
FNF direktørmøde 
Malmø 
17. august 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
_____________________________________ 
September 
11. – 12. september 
FNF styreseminar 
København 
25. – 28. september 
Bok- og Biblioteksmässan 
Göteborg 
27. september 
Informationsudvalgsmøde 
København 
_____________________________________ 

Oktober 
30. oktober 
Tillidsmandsdag for Foreningen 
NORDENs formænd og tillidsfolk 
Vejle 
_____________________________________ 
November 
2. – 4. november 
Nordisk Råds session  
Reykjavik 
8. november 
Skumringstime 
Hele Norden 
UGE 45 
Nordisk Biblioteksuge 
Hele Norden 
11. november 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
København 
13. november 
Landsstyrelsesmøde 
København 
_____________________________________ 
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