FORENINGEN NORDEN
REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
TIRSDAG DEN 26. APRIL 2016 KL. 14.00 - 16.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
VANDKUNSTEN 12, 1467 KØBENHAVN K
Til stede: Mogens Jensen (landsformand), Bente Dahl, Birte Fangel, Susanne Prip Madsen,
Marion Pedersen og Merete Riber.
Afbud: Georg Møller.
Referat: Peter Jon Larsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 11. februar 2016
Referatet blev godkendt. Merete Riber erindrede dog om, at hun havde bedt om et oplæg
vedrørende roll-ups, form og pris, som så kunne komme ud med Tillidsmandsinfo.
Generalsekretæren meddelte, at det var under udarbejdelse.
3. Meddelelser
a.) Landsformand/næstformand
Mogens Jensen henviste til den kronik, han havde haft i Kristelig Dagblad, som var en optakt til
statsministerens udenrigspolitiske rådgiver Peter Taksøe-Jensen, som snart kommer med sin
rapport. Han ville følge op på det efter rapporten kommer og efter statsministrene har været til
møde med Obama i Det hvide Hus.
Han meddelte endvidere, at han havde givet oplæg ved et kredsmøde i Skive, lige som der nu var
gang i en runde med de nordiske ordførere i folketinget, som han og generalsekretæren tog møder
med en for en om Norden og deres repræsentationer i foreningen.
Mogens Jensen havde endvidere på forhånd sendt et oplæg ud om Hadytringer og Sexisme, som
han havde modtaget fra Undervisningsministeren. Efter en drøftelse i forretningsudvalget blev man
enige om at følge op i forhold til skolerne, hvis vi fik flere midler, samt at vi anbefalede, at temaet
kom op i Norden Nu.
b.) Generalsekretær
Peter Jon Larsen henviste til den løbende orientering og de sager, der ville komme op på
dagsordenen.

c.)

Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene

Bente Dahl rapporterede fra Dansk Sprognævn, hvor man så på de forskningsmæssige og folkelige
sider af sproget. Samtidig sidder hun for FNF i Orkester NORDEN, hvor der havde været møde i
Finland med henblik på, at lade stafetten med ledelsen af orkestret gå videre fra Danmark til
Finland.
Susanne Prip Madsen orienterede om situationen i BSNGO, hvor hun repræsenterer Foreningen
NORDEN. BSNGO havde haft et godt møde med Martin Lidegaard og fortsætter arbejdet nationalt
og på det Baltiske plan. Hun berettede også om forberedelserne af Folkemødet på Bornholm og i
kontakten til Foreningen Nordens Ungdom.
Merete Riber fortalte, at der ikke havde været møde i Uddannelsesudvalget siden sidst, men der
havde været arbejdet på Den nordiske Biblioteksuge, hvor tema og bøger nu var på plads, og hvor
hun havde fået i opdrag at udvælge tekstafsnittet til Skumringstid. Hun fortalte også, at
Forfatterturneen desværre ikke blev til noget i Danmark i foråret, da Ditte, der havde påtaget sig
opgaven, ikke havde fået det til at fungerer. Vi ser nu på mulighederne i efteråret.
Birte Fangel orienterede om arbejdet i Kulturfonden for Danmark og Finland, hvor hun, som
suppleant, havde deltaget. Hun henviste også til den mail fra Erik Rasmussen, hvor han beklagelig
vis må træde ud af Kulturfonden, da han ikke må flyve og hvert andet møde holdes i Finland.
Forretningsudvalget havde en drøftelse af situationen, og vedtog – i forlængelse af, at Birte var
suppleant – at Birte Fangel herefter repræsenterer foreningen i Kulturfonden, og at man indstillede
Merete Riber til ny suppleant.
Merete Riber tog spørgsmålet op om foreningens vedtægter, hvoraf det fremgår, at kredsene har et
landsstyrelsesmedlem pr. påbegyndt 800 medlemmer. Det betyder nu, at flere kredse går fra to til et
medlem af landsstyrelsen. Forretningsudvalget ville tage sagen op senere på året, da det alligevel
var for sent at stille ændringsforslag til vedtægterne.
4. FNF
Mogens Jensen henviste til de udsendte bilag til det kommende møde i FNF’s præsidie. I morgen
var der konference på Nordisk Ministerråd om flygtninge, derefter er der middag for præsidiet og i
overmorgen afholdes præsidiemødet. Der er en stor udskiftning i formandskredsen. Som man kan se
af bilagene er der et stort underskud i FNF i 2015. Og så henviste han til udtalelsen om Nordisk
Medborgerskab, som han mente burde redigeres, så den ikke blev alt for urealistisk.
Peter Jon Larsen redegjorde for direktørmødet i Oslo, som forberedte præsidiemødet. Udviklingen
er god, og der er høj grad af enighed om fremtiden med mere fokus på ejerne – de nationale
foreninger. En decentralisering af Nordjobb er på vej, og på kommunikationsområdet er der enighed
om at bygge et fælles nettidskrift op, ligesom der er enighed om at sikre en bedre koordination
blandt foreningernes redaktører. Økonomien så ikke godt ud i 2015, men det skyldes heldigvis mere
aktiveringen af ”gamle” poster i forbindelse med flytningen fra Malmøgade og et par uheldige tiltag
i 2015, hvorfor der ikke er grund til at frygte, at det får afsmittende virkning i 2016.

5. Økonomi
Peter Jon Larsen henviste til den udsendte udtalelse fra de kritiske revisorer, som vi godt kan være
bekendt. Så nu er alle papirer vedr. økonomi 2015 tilgængelige på hjemmesiden, og resultatet var
ikke et underskud 
Han gjorde også opmærksom på, at kontingentindbetalinger i 2016 ligger på niveau med det
beregnede, at vi har fået de bevillinger, som var en forudsætning for budgettet. Dog mangler vi en
nagelfast afklaring på tilskuddet fra Undervisningsministeriet, hvor vi jo har søgt om en forhøjelse.
Men da budgettet opererer med det ”gamle” tilskud, ser det også ud til at være på plads.
Forretningsudvalget tog redegørelsen til efterretning.
6. Aktivitetsfond
Der var indkommet to rettidige ansøgninger, som var sendt ud på forhånd, og så var der kommet en
efter ansøgningsfristen, som blev omdelt. Forretningsudvalget besluttede at behandle alle tre
ansøgninger.
Foreningen NORDENs landsstyrelse har besluttet at etablere en Aktivitetsfond på kr. 50.000,00.
Puljens formål er at bidrage til udvikling af nye aktiviteter i lokalafdelingen, der kan styrke
interessen for folkelig nordisk samarbejde og kultur samt anden virksomhed, der tager sigte på at
vække interesse for nordiske forhold. Der ydes ikke tilskud til rejser og bespisning.
Forretningsudvalget lægger vægt på ordet nye aktiviteter, da det bl.a. er aktivitetsfondens formål
at give inspiration til andre lokalafdelinger til nye, innovative tiltag.
Forretningsudvalget besluttede efter en kort drøftelse ikke at uddele penge til de tre projekter, idet
de ikke var fornyende.
7. Repræsentantskabsmøde i Herning 28. maj 2016
Peter Jon Larsen henviste til dokumenterne, der nu er tilgængelige på intranettet. Han havde også
set på de fysiske rammer, som var gode.
Forretningsudvalget havde herefter en drøftelse af temaet, som desværre ikke kunne blive det,
som vi forventede, da flere ikke kunne komme med oplæg den pågældende dag.
Forretningsudvalget ville nu spørge DR’s generaldirektør Maria Rørbye Rønn, og have tema
omkring nordisk udveksling af programmer, nordiske samproduktioner mm.
Forretningsudvalget besluttede også på grundlag af en konkret henvendelse fortsat ikke at uddele
Foreningen NORDENs hæderspris, som var stillet i bero i flere år.
Mogens Jensen ville dog ikke afvise, at hædersprisen kunne være et aktiv i forbindelse med
foreningens 100 års jubilæumsrepræsentantskabsmøde i 2019.
Marion Pedersen gjorde opmærksom på, at hendes kreds ville stille forslag om en udtalelse om
grænsekontrollen mellem Danmark og Sverige.

8. Konstituerende landsstyrelsesmøde i København 11. juni 2016
Forretningsudvalget havde en drøftelse af konstitueringer på grundlag af et oplæg fra
generalsekretæren.
Susanne Prip Madsen tog spørgsmålet om næstformandsposten op, efter at Georg Møller havde
meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte. Hun havde hørt, at Marion Pedersen havde været nævnt.
Marion Pedersen bekræftede, at hendes kreds ville opstille hende til næstformand.
Herefter tog man fat på de øvrige udvalg, og
Mogens Jensen mente, at man skulle nedlægge idepolitisk udvalg og erstatte det med et
jubilæumsudvalg, der kunne forberede foreningens 100 års jubilæum i 2019. Han mente, at der var
to formål, nemlig at udarbejde et idepolitisk program med en ny vision for det nordiske samarbejde
og få aktiveret lokalafdelinger og kredse i dette op til jubilæet. Desuden skulle der forberedes en
konference omkring det nordiske, gerne med deltagelse af de nordiske statsministre og en festlighed
med foreningens protektor, Dronning Margrethe II.
Forretningsudvalget var enige om dette, lige som forretningsudvalget var enige om at foreslå
nedlæggelse af kommunikationsudvalget, da de opgaver udvalget var etableret for, nu var
gennemført. Endvidere blev det besluttet at indstille uddannelsesudvalget forslag til ny
kommissorie.
Forretningsudvalget besluttede endvidere at indstille, at Marion Pedersen erstattede Bente Dahl i
Dansk Sprognævn, da Bente ønskede at træde ud.
9. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde
Forretningsudvalget besluttede, at næste møde blev holdt
FREDAG DEN 9. SEPTEMBER 2016 KL. 10.30 – 12.30
og derefter frokost på PUK
PJL/pjl 04.05.16.

