
Foreningen Norden 

Informationsudvalget 

 

Referat 

Tid 25. november 2009 kl. 10.30 til 12.30 

 

Sted Landskontoret i Malmøgade 

 

Deltagere Lizzie Moe, Flemming Thøgersen, Preben Sørensen og Georg Møller (referent) 

 

Dagsorden 1. Godkendelse af referat: 

 Referat fra mødet den 15. september 2009 godkendt 

 

 2. Godkendelse af dagsorden: 

 Dagsordenen blev godkendt 

 

 3. Fra strategi til hverdag, dvs drøftelse og prioritering af handlinger: 

Strategipapiret godkendt af landsstyrelsen supplerer udvalgets kommissorium og 

danner grundlag for udvalgets arbejde. Strategipapiret er dynamisk og justeres 

løbende i takt med nye vedtagelser. 

 

Hjemmeside: 

• På udvalgets møde i marts 2010 skal sekretariatets forslag til ny hjemmeside 

præsenteres og drøftes. 

• Det blev påpeget, at den nuværende version dels indeholder uaktuelle 

oplysninger (eks.: Norske rabatordninger), dels kunne opdateres med 

informationer til brug i det lokale arbejde ( eks.: Hvad omfatter foreningens 

aftale med Koda? Angivelse af muligheder, hvor danske medlemmer kan få 

samme rabat som medlemmer i de respektive nordiske lande). Endvidere 

forslag om, at hjemmesiden viser kalender over eksterne arrangementer, 

hvortil medlemmer af foreningen har adgang. 



• Udvalget indstiller, at alle udvalg opfordres til at tænke på hvordan de kan 

bruge hjemmesiden til kommunikation fra deres respektive områder. 

 

Udvalget indstiller: 

• At Formandsinfo omdøbes til Tillidsmandsinfo og udgives månedligt via 

hjemmesiden. Ved hver indlæggelse på hjemmesiden gives en adviseringsmail 

til tillidsmandsgruppen. Info må ikke være mere ordrig end den nuværende 

version. Vedrørende uddybende stof opsættes link frem for at vedhæfte filer. 

• At hvert nummer af Norden Nu har en formandskronik, der dels relaterer sig 

til organisatoriske forhold, dels relaterer sig til nordisk politisk profil. 

• At der fra landsstyrelses- og repræsentantskabsmøde udsendes en 

pressemeddelelse i umiddelbar tilknytning til møderne. – Tilsvarende 

udsendes pressemeddelelser forud for landsarrangementer med supplerende 

opfølgning efter afholdelse.   

Disse pressemeddelelser skal endvidere lægges på hjemmesiden. 

• At der op til repræsentantskabsmødet til de samarbejdende organisationer 

udsendes pressemeddelelse til evt optagelse i deres respektive 

medlemsblade. 

• At - der med respekt for den økonomiske situation – udarbejdes en vifte af 

supplerende hvervemateriale til brug ved gågadeaktiviteter, arrangementer 

m.m. Sådant materiale skal ikke indeholde faktuelle oplysninger om 

kontingenter, girokort o lign., og bør optrykkes i mindre oplag ad gangen, så 

hurtig tilretning er mulig, når nyere tekst/emner trænger sig på. 

 

Efter at der er systemmæssig adgang til lokalafdelingernes arrangementer, skal 

afdelingerne instrueres i at optimere informationerne, så f.eks. medlemmer fra andre 

afdelinger lettere kan finde vej/parkering til arrangementet. 

 

4. Udvalgets arbejdsform: 

Som supplement til kommissoriet aftalte udvalget: 

• At man i 2010 afholder møde i tilknytning til hver udgivelse. 

• Preben Sørensen tager kontakt til FNF og deres informationsafdeling. 

Endvidere sonderer han muligheden for en tættere dialog med Nordisk 

Ministerråds informationsafdeling. Formålet skal bl. a. være, at skaffe 

redaktionelt stof der supplerer formandskronikker. 



Det skal undersøges om der findes eksterne enheder, der kan have interesse i at 

indkøbe plads i et nummer af Norden Nu (f.eks. Øresundskomiteen i anledning af 

broen bliver 10 år til næste år). 

 

5. Redaktørens hjørne: 

Preben Sørensen orienterede om indholdet af det kommende nummer af Norden Nu 

(1/2010) samt om hans strategi for vægtning af stof i fremtiden. 

Hele udvalget skal løbende tænke på emner til artikler. Konkret blev der udvekslet 

ideer til brug for kommende blade. 

 

6. Evt: 

Næste møde den 1. marts 2010 kl. 10.30 til 12.30  på Landskontoret. 

 


