
Foreningen NORDEN 

Informationsudvalget 

 

Referat 

Tid 27. september 2010 kl. 10.30 til 13.30 

Sted Landskontoret i Malmøgade 

Deltagere Lizzie Moe, Flemming Thøgersen, Preben Sørensen, Peter Jon Larsen og Georg 

Møller (referent) 

 

Dagsorden  

 

 1. Godkendelse af referat 

 Referat fra møde den 1. marts 2010 blev godkendt. 

 

 2. Godkendelse af dagsorden 

 Pkt. 5 medtages under pkt. 9. 

 3. Revision af kommissorium 

Kommissoriet revideret dels ud fra erfaringer fra sidste periode, dels i henhold til 

nyvedtagen strategi- og handlingsplan. 

4. Opgaver iht. handleplan 

Udvalget finder, at der er et øget behov for ekstern kommunikation – primært i form 

af pressekontakt, hvor det i relation til aktuelle sager er vigtigt primært at informere 

om, hvad Foreningen NORDEN vil arbejde for. Hjemmesiden erstatter ikke, men 

supplerer en pressemeddelelse. 

Udvalget indstiller, at Foreningen NORDENs formandskab får ansvar for at vurdere 

emner, som man finder kan befordre pressemeddelelser, og i relation til aktualitet 

forpligtiges til en hurtig reaktion fra foreningens side. 

I tilknytning til landsstyrelses- og repræsentantskabsmøder finder udvalget, at der i 

nogle tilfælde kan blive grundlag for at formand både op til mødet og efter mødet 

udsender pressemeddelelser, jf. beslutning om at der til hvert møde skal være et 

politisk emne. 

Udvalget indstiller, at landskontoret opdaterer og orienterer lokalafdelingerne om, 

hvilket informationsmateriale der er til rådighed på landskontoret. 

Udvalget blev præsenteret for nyoptrykt udgave af hvervefolder m.m. Udkast hertil 

har ikke været forelagt udvalget. 

 



5. Rejsekatalog 

Se pkt. 9 

6. Annoncetegning 

Peter Jon Larsen har været i kontakt med Stena Line, der ikke ønsker at tegne 

annoncer i bladet, jf. debat på sidste landsstyrelsesmøde.  

Peter Jon Larsen har en igangværende dialog med Smyril Line om et evt. samarbejde 

Preben Sørensen oplyste, at han ikke ønsker at opretholde den aftale, han havde 

indgået med Peter Jon Larsen for så vidt angår - mod en provision - at tegne annoncer 

til bladet. Udvalget må på den baggrund konstatere, at der pt. ingen initiativer er til 

tegne annoncer til medlemsbladet. - Emnet tages op på næste møde, hvor man også 

skal drøfte strategien ud fra den finansielle situation inden for mange 

erhvervsvirksomheder. 

7. Hjemmeside 

Udvalget må med beklagelse konstatere, at den nye version af hjemmeside endnu ikke 

er implementeret. Tidsplanen er endnu ukendt. Opgaven ligger hos Dansk 

Folkeoplysnings Samråd og udvalget anmoder Peter Jon Larsen om snarest - evt. 

sammen med andre foreninger i samme situation - at afholde et møde med ansvarlige i 

sekretariatet. 

Den nuværende hjemmeside bør indtil den nye implementeres have en høj 

aktualitetsgrad med hyppige opdateringer. Udvalget indstiller, at formandskabet sikrer 

at hjemmesiden forsynes med aktuelle emner. 

8. Evaluering af blad 

Udvalget udtrykker fortsat tilfredshed med den linie medlemsbladet har fået. - Man 

ser gerne, at diverse udvalg udnytter muligheden for at formidle nogle budskaber til 

medlemmerne via bladet. 

9. Redaktørens hjørne 

Redaktøren orienterede om indholdet i næste nr. Udvalget gav supplerende 

kommentarer. 

Redaktøren vil i næste nr. ”varme op” til Rejsekataloget, der kommer primo januar 

kvartal. Det er redaktørens ansvar at optage diverse indlæg og disponere siderne. 

Såfremt redaktøren vurderer en annonce til ikke at have tilstrækkelig nordisk 

indfaldsvinkel, drøftes udkastet forinden videre med udvalgsformanden. 

Der tages forbehold for annoncer, der fremkommer efter deadline eller efter at bladet 

er udkommet. Ved en evt. senere optagelse vil den arrangerende forening blive 

præsenteret for et vederlag.  

10. Samarbejde med andre 

 Udvalget indstiller, at man fra dansk side søger efter at optimere samarbejde med de 

andre nordiske redaktioner i Foreningen NORDENs regi. Man indstiller, at der medio 



oktober kvartal 2010 afholdes et fællesmøde med deltagelse af de respektive 

redaktører og formænd for informationsudvalgene. På mødet kan man drøfte 

præliminære emner og prioritere, hvilke der skal løftes op som de første og mest 

naturlige. 

Udvalget kan støtte forslag om i FNF-regi at udarbejde en fælles hjemmeside, der bl.a. 

skal indeholde klip fra de respektive landes medlemsblade. 

11. Evt. 

Næste møde 18. januar 2011 kl. 10.30 til 13.30 

Indstilling til forretningsudvalget 

1. Nyt kommissorium 

2. Ansvar for udsendelse af pressemeddelelser 

3. Ansvar for høj aktualitet på hjemmeside 

4. Initiering af møde med redaktioner fra de øvrige lande 

 

 

 


