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Dagsorden 1. Godkendelse af referat samt status over tidligere referater 

Referat fra møde den 29. august 2011 blev godkendt. Men udvalget udtrykker 

manglende forståelse for at flere indstillede sager endnu ikke er lukket samt den 

manglende respons især fra opgaver, der relaterer sig til FNF. 

 2. Godkendelse af dagsorden 

Med henvisning til de kritiske bemærkninger der faldt under pkt. 1 ønsker man et 

ekstra punkt: 2a, drøftelse af udvalgets arbejde 

 2a. Drøftelse af udvalgets arbejde 

Udvalget finder, at redaktøren igennem det hidtidige forløb har tilført NORDEN NU 

en kvalificeret udvikling med et bredt indhold i hvert nummer, der placerer 

medlemsbladet på et højt niveau.  

Men udvalget finder, at organisationsstrukturen ikke fremmer initiativer, der skal 

medvirke dels til en mere offensiv profil, dels til en aktiv hjemmeside. Dertil kommer 

en fraværende dialog vedrørende et samarbejde med FNF (hjemmeside, 

redaktionssamarbejde, kontakt til MR og NR). 

I den nuværende situation ser udvalget sig frataget de værktøjer, der er en 

forudsætning for udfyldelse af det nuværende kommissorium. 

Ved en kommende revision af udvalgsstrukturen skal dette udvalgs kommissorium 

derfor tilpasses de samspilsrelationer, der er inden for informationsområdet i 

organisationen med vægt på formål og forpligtigelser. Udvalget finder, at et nationalt 

blad i papir udgave (NORDEN NU) fortsat har en afgørende værdi som 

informationskanal ud til medlemmerne og mener derfor at et fælles nordisk blad ikke 

er aktuelt. Udvalget forventer at blive inddraget i kommissoriumudarbejdelse i 



relation til en ny udvalgsstruktur og anbefaler, at det kommende info-arbejde bliver 

todelt:  

1) en redaktionsgruppe (backing group for redaktøren ved udgivelse af NORDEN NU)  

2) en informationsgruppe (kommunikation i relation til løbende indsatsområder og 

derved medvirkende til, at information når ud til de rigtige led på det rigtige 

tidspunkt).  

Udvalget ser fremtidens kommunikation i organisationen byggende på 

- Nationale blade med et stærkere nordisk profil 

- Nationale hjemmesider med stof fra landsorganisation, kredse og lokalafdelinger 

- Fælles nordisk nettidsskrift med aktuelle nordiske temaer. 

3.  Uddybende artikler om foreningens indsats. 

Med henblik på at få medlemsleddet inddraget som budbringer for nordiske temaer, 

der er rejst centralt, anbefaler udvalget at Norden Nu får artikler om initiativer, der 

er rejst af foreningen, samt følger op på initiativernes ”skæbner”. Udvalget peger 

eksempelvis på temaer som: 

- Grænsehindring, Nordisk TV, Bankgebyr, Mobiltelefon, Stemmeret, 

Venskabsbysamarbejde, Miljøberedskab, Forsvarssamarbejde, Andre emner, jf 

regeringserklæringen. 

Tovholder for sådanne artikler er et samarbejde generalsekretæren og redaktøren 

imellem. 

4. Fælles nordiske artikler          

Redaktøren har to faste kontakter Sture Näslund og Terje Nordberg, der ad hoc 

bidrager med artikler om nordiske emner. Det er en styrke for bladet at have emner 

fra nordiske lande. Fokus skal være på emner, der har en god variation af kultur- og 

samfundssynspunkter. 

Men udvalget beklager fravær af samarbejde med de øvrige landes redaktører, som 

er et område, der henføres til FNF. 

5. Samarbejdende medlemmer. 

Redaktøren vil i kommende numre annoncere de samarbejdende medlemmer 

(virksomheder og organisationer). Målet er at få etableret et samarbejde med de 

respektive organisationers pressetjeneste, så der kan ske en udveksling af artikler 

med nordiske temaer. 

6. Evaluering af blad 

Udvalget udtrykker fortsat tilfredshed med bladet incl rejsekataloget. 

 



7. Redaktørens hjørne 

Redaktøren orienterede om indholdet i næste nr.  

Udvalget gav supplerende kommentarer. Bl a med henvisning til sidste møde hvor 

emnet Arktis blev nævnt – nu hvor der er blevet udnævnt en ambassadør for 

området, vil det være naturligt at tage et interview med ambassadør Klavs Holm.  

Derudover henvises til punkt 3.  

Endvidere pro/contra-artikler i debatten om Gunnar Wetterbergs bog: 

Forbundsstaten Norden. 

8. Eventuelt 

Udvalget anbefaler, at der bliver reserveret plads i et landsdækkende blad til en 

formandskronik vedrørende Helsingforsaftalen, der runder 50 år den 23. marts 2012. 

Næste møde 4. september 2012 kl. 10.30 til 13.30 


