
Foreningen NORDEN 

Informationsudvalget 

Referat 

Tid 29. august 2011 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 18. januar 2011 blev godkendt. 

 2. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

 3. Regnskabsposter for 2010 

 Oversigt gennemgået og kommenteret. 

4. Hjemmeside 

Demo af den nye version af hjemmeside. Endnu uklart hvornår den bliver endelig 

implementeret.  

Som den nuværende hjemmeside vil der også fremover være 2 niveauer: Offentlig 

forside for landskontoret og et antal undersider for interne forhold – herunder lokal- 

og kredsforeninger.  

Udvalget sætter fokus på, at forsiden får høj aktualitetsgrad med hyppige 

opdateringer. Fx kan flere af de ”klip”, der for nuværende kommer i 

Tillidsmandsinformation naturligt fremover lægges på hjemmesiden, således at 

Tillidsmandsinformation bliver rent organisatorisk. 

Udvalget indstiller til FU, at man drøfter prioriteringer af ressourcer, der kan sikre en 

løbende høj aktualitetsgrad af nordiske nyheder med dansk perspektiv, samt nationale 

aktiviteter. 

For så vidt angår de nuværende interne sider, står udvalget til rådighed vedrørende 

vurdering af, hvilket af det eksisterende stof der skal bibeholdes. 

Der vil blive implementeret en ny skabelon for kreds- og lokalforeninger. Tidsplanen 

for denne implementering ligger på nuværende tidspunkt ikke fast. 

5. Evaluering af blad 

Med henvisning til tidligere drøftelser tilstræber man at have 65 % tekst og 35 % 

illustrationer. Udvalget er opmærksomt på, at bladets lave budget ikke tillader indkøb 

af mange professionelle billeder. Man er derfor i en vis udstrækning nødsaget til at 

anvende private foto – subsidiært selv tage nogle foto fra møder. Ofte er lysforhold i 



mødelokaler ikke optimale for et godt foto, hvilket ved trykning kan give ”gule 

billeder”, hvilket man ved redigering skal være opmærksom på. 

6. Redaktørens hjørne 

Redaktøren orienterede om indholdet i næste nr. Udvalget gav supplerende 

kommentarer. Bl.a. blev udviklingen omkring Arktis nævnt.  

Der har til redaktøren været enkelte forespørgsler vedrørende annoncering i det 

kommende rejsekatalog. Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået aftaler.  

Det indstilles til FU at drøfte prisstrukturen for annoncer. 

7. Samarbejde med FNF. 

 På foranledning af en drøftelse på direktørniveau er der fra dansk side tidligere blevet 

udarbejdet et udkast til ny hjemmeside for et fælles nordisk net-blad. Udvalget har 

tidligere udtalt, at man ser, at initiativet er spændende og at det bl a vil komme til at 

bygge på udvalgte artikler fra de traditionelle blade i FNF regi. 

Udvalget må konstatere, at den danske model ikke blev godkendt. I stedet er der fra 

FNF blev lagt en ”maske” henover de nationale hjemmesider, der giver links til 

udvalgte presseklip. Et udmærket initiativ, men ikke optimalt. 

Udvalget har foreslået, at FNF initierer et møde 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.  – FNFs generalsekretær har meddelt, at man af økonomiske grunde ikke 

kan afholde et sådant møde. 

Udvalget indstiller til FU, at man via FNF snarest får drøftet en strategi for 

informationer via henholdsvis det trykte medie og det elektroniske medie, hvor der 

fortsat skal være nationale blade med bl a artikler fra de øvrige nordiske nationale 

blade, men hvor FNF får en mere central funktion på de tværgående nordiske emner. 

8. Formidlings- og debatskabende opgaver. 

Som en interesseorganisation med nordisk vinkel er det vigtigt, at man er synlig i den 

aktuelle debat om nordiske emner. Som mediebilledet har ændret sig med tiden, opnås 

denne synlighed ofte ved at skabe ”en kant” i en kronik/pressemeddelelse. Udvalget 

finder ikke, at den nuværende synlighed har et passende niveau.  

Udvalget er bekendt med foreningens ressourcesituation, men indstiller til FU, at man 

kraftig opgraderer indsatsen for synlighed bl a ved at få en mere ”politisk” profil til 

aktuelle spørgsmål. 

I den forbindelse blev der henvist til, at foreningen også kan benytte sig af de 

samarbejdende organisationers blade. 

9. Evt. 

Gensidig orientering om: Porto, husleje, Nordjobb, skolearbejde. 



Der blev henvist til, at man på repræsentantskabsmøde fik opfordring til i valgkampen 

at stille kandidaterne spørgsmål om deres holdning til nordiske emner. Udvalget 

foreslår, at man i det kommende tillidsmandsinformation optrykker eksempler på 

sådanne spørgsmål, som kan stilles på vælgermøder 

Peter Jon Larsen undersøger, hvorfor udvalget ikke længere får de nordiske blade. 

Næste møde 18. januar 2012 kl. 10.30 til 13.30 


