FORENINGEN NORDEN
REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE
TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER 2015 KL. 11.00 - 15.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
Til stede: Georg Møller (fungerende formand), Bente Dahl, Birte Fangel, Marion Pedersen,
Susanne Prip Madsen og Merete Riber.
Referat: Peter Jon Larsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Forretningsudvalget godkendte dagsordenen.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 2. september 2015
Forretningsudvalget godkendte referatet.
3. Meddelelser
a.) Landsformand/næstformand
Georg Møller berettede fra Nordisk Råds møde i Reykjavik, hvor politikerne havde været
engagerede og konstruktive, hvilket lover godt for fremtiden. Under statsministrenes redegørelse
blev den danske statsminister spurgt om integrationsydelsen og især om det, at den også rammer de,
der har studeret og arbejdet i et andet nordisk land, men der var ingen tegn på opblødning i den sag.
Under samme debat gik der svensk indenrigspolitik i debatten mellem Sverigedemokraterne og den
svenske statsminister om flygtningesituationen. Danmark overtager formandskabet for Nordisk Råd
i 2016 med Henrik Dam Kristensen som præsident for Nordisk Råd, hvilket kan give et godt spil
når/hvis Mogens Jensen bliver valgt til landsformand for Foreningen NORDEN. Da FNF følger
samme turnus som Nordisk Råd, vil landsformanden for Foreningen NORDEN i Danmark blive
formand for FNF og den danske generalsekretær formand for det administrative kollegie. Nordisk
Råd vil i 2016 have særligt fokus på det sociale område og sundhedsområdet, på turisme og
branding samt på forsvarssamarbejdet. Endvidere har Landdagen i Kiel anbefalet en ansøgning fra
Slesvig-Holsten om observatørpost i Nordisk Råd.
b.) Generalsekretær
Peter Jon Larsen berettede om forberedelsen af de to konferencer på hhv. Københavns Universitet
om NGO-situationen med deltagelse fra Rusland, de baltiske lande og Norden og den på Aalborg
Universitet om det nordiske arbejdsmarked. Han berettede også om personalesituationen, hvor de
forandringer, der havde været lagt op til, nu var ved at være gennemført.
Susanne Prip Madsen fortalte, at hun havde sendt informationerne om Københavns-konferencen
ud til en meget bred kreds.
Georg Møller fortalte om situationen på skoleområdet, hvor vi nu i spænding afventede et møde
mellem foreningens nye landsformand og ministeren. Han mente, vi havde et godt udgangspunkt,

da Nordisk Råd havde vedtaget at opprioritere området, bl.a. med en opfordring til de nordiske
regeringer, at drage alle de nominerede til Nordisk Råds priser ind i undervisningen i de respektive
lande.
Peter Jon Larsen kunne i tilknytning til dette fortælle, at vi (endelig) havde fået pengene fra
Undervisningsministeriet for 2015, men der var intet afklaret for så vidt 2016 og efterfølgende, og
slet ikke med hensyn til den ekstrabevilling, vi havde søgt.
c.) Forretningsudvalg, herunder fra udvalgene
Merete Riber henviste til referatet fra Uddannelsesudvalgets seneste møde. Hun havde nu oversat
pressemeddelelsen om Den nordiske Biblioteksuge og sendt den ud. Hun gjorde også opmærksom
på, at den næste forfatterturne vil komme til at foregå i begyndelsen af det nye år, og udvalget har
udpeget Vendsyssel, som det område forfatterturneen vil dække.
Georg Møller mente, at sproget selvfølgelig var vigtigt, men det var også vigtigt, at de unge fik
kulturen ind under huden, hvilket også burde tages med i udvalgets arbejde. Han fandt, at dette
bidrager til at fremme venskab, forståelse og interesse for miljøet og kultur. Han anbefalede, at
udvalget for alle sine indsatsområder opsatte en handlingsplan.
Susanne Prip Madsen fortalte om forberedelserne til folkemødet på Bornholm 2016, samt om
arbejdet i FNU, som ikke gik alt for godt.
Forretningsudvalget drøftede situationen i FNU, og besluttede at tage Ungdomsarbejdet i
Foreningen NORDEN og FNU op som tema på næste møde, og invitere FNU’s formand.
Bente Dahl fortalte, at der pt. var kritik mod Dansk Ungdoms Fællesråds behandling af midlerne,
hvor de helliger sig de politiske partiers ungdomsorganisationer i højere grad end det kulturelle
område.
4. FNF
Georg Møller informerede om præsidiemødet, der blev holdt i forbindelse med Nordisk Råds
møder. Præsidiemødet havde været godt med en god stemning. Meget tyder på, at den nye
forbundssekretær har viljen til at foretage de ændringer i forbundet, som er nødvendige, lige som
han også har den fornødne pondus. Stadig må vi glæde os over, at de ændringer og tiltag, der
besluttes, går i ”vores” retning. Nu bliver det stadfæstet, at overalt, hvor Foreningerne Nordens
Forbund kan erstattes af Foreningerne Norden, vil det blive gjort. Rent formelt, er det stadigt et
forbund, og forkortelsen er (af naturlige årsager) stadig FNF, da FN har en noget anden mening.
De nye vedtægter er sendt ud til høring i landsstyrelsen, og vi håber, at vi kan tilslutte os dem uden
indsigelser. Danmark har formandskabet for FNF i 2016 i såvel præsidiet (landsformanden) og i det
administrative kollegie (generalsekretæren).
På mødet blev Mål og Strategier 2015-2017 drøftet og vedtaget. Udkast til Kommunikationsstrategien blev skudt til hjørne og genoptages på næste møde. Handlingsplanen blev vedtaget, hvor
Foreningen NORDEN havde tre forslag, der blev tilføjet, nemlig:
-

Venskabssamarbejdet
Præsidiet vil drøfte/nedsætte et udvalg, der kan se på en ny model
for det nordiske venskabssamarbejde med fokus på de unge
Våren
Et nyt punkt under Synliggørelse af Norden…..
FNF vil indkalde de nationale redaktører
til et sektormøde med henblik på en bedre koordination af de nationale

-

kommunikationstiltag, herunder en bedre udnyttelse af artikler mm. til landenes blade.
Våren
Et nyt punkt under Øvrigt
Præsidiet vil i samarbejde med revisorerne forsøge at
få en bedre og mere informativ opstilling af regnskaber og budgetter Våren

Bente Dahl mente, at forslaget om venskabssamarbejdet var godt, og en vigtig inspiration til
fornyelse på dette område kunne være de nyligt vedtagne børnekulturelle strategier.
Georg Møller berettede endvidere, at forbundet havde vedtaget et forslag fra den norske forening
om indførelse af et fællesnordisk CPR-system.
Peter Jon Larsen berettede om Nordjobb, hvor direktørkollegiet igen ønskede en temadrøftelse på
næste møde om Nordjobb. Denne gang så det ud til, at man ville følge Foreningen NORDENs
indstilling om decentralisering med virkning fra den nye kontrakts ikraftsættelse i 2017.
5. Økonomi
Georg Møller henviste til det udsendte papir med budgetopfølgning og estimat, som han kun havde
rosende bemærkninger til. Han foreslog, på grundlag af et en gennemgang på landskontoret, at der
blev afsat kr. 50.000 i år til en væsentlig opgradering af foreningens hjemmeside. I den forbindelse
så han gerne, at de beslutninger, som bliver vedtaget på Foreningerne Nordens præsidiemøde og på
Nordisk Råds sessionsmøde, fremover bliver offentliggjort på vores hjemmeside.
Forretningsudvalget tilsluttede sig indstillingen.
6. Aktivitetsfond
Georg Møller foreslog, at ”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.
Efter arrangementets afholdelse rapporteres en evaluering om forløbet til landskontoret
indeholdende bl.a.
-

Blev formålet indfriet
Virkede markedsføring/PR
Hvor mange deltagere
Regnskab for arrangementet”

Marion Pedersen forslog, at der blev indføjet en max. grænse for udbetalinger fra Aktivitetsfonden
på 4.000 kr. pr. ansøgning, samt at man opdelte puljen i to, så der var 25.000 kr. til uddeling med
ansøgningsfrist 1. marts og 25.000 kr. med ansøgningsfrist 1. oktober.
Forretningsudvalget tilsluttede sig forslagene, dog med den tilføjelse til max. grænsen, at den af et
enigt forretningsudvalg kan fraviges i helt særlige tilfælde.
Georg Møller tog derefter den første ansøgning fra Viborg op, og
Forretningsudvalget vedtog at tildele Viborg-afdelingen 4.000 kr. til det ansøgte formål.

7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde og Tillidsmandsdag
Georg Møller gjorde opmærksom på, at der ikke var indkommet yderligere kandidater, så Mogens
Jensen var eneste kandidat til landsformandsposten. Han henviste i øvrigt til det udsendte program
for såvel repræsentantskabsmødet som tillidsmandsdagen.
8. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde
Forretningsudvalget besluttede, at næste møde (under forudsætning af, at den nyvalgte
landsformand kunne deltage) blev holdt
ONSDAG DEN 27. JANUAR 2016
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR
PJL/pjl 09.11.15.

