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1.      Godkendelse af referat fra seneste møde tirsdag den 21. april 2009 
 

Referatet blev godkendt. 
 
2.      Formandsmøder – evaluering 
 

Arne Nielsen mente, at det havde været et par gode og konstruktive møder med god stemning og 
debatlyst. Der havde været ros til strategioplægget og gode tilbagemeldinger, som arbejdsgruppen 
nu ville arbejde videre med. 
 
Jens Peter Thestrup mente også, at der havde været stor tilfredshed blandt deltagerne med 
formandsmødernes stemning og indhold. Han gjorde opmærksom på, at der var tale om to halve 
formandsmøder (et i vest og et i øst, red.), og han ville foreslå, at vi i stedet holdt ét formandsmøde 
og så i tilknytning til Internt Kursus. 

 
3.      Internt kursus 21. – 22. november 2009 i Odense 
 

Arne Nielsen henviste til formandsmøderne, hvor der var givet udtryk for, at man gerne ville se 
kurset mere som et arbejdskursus for praktikere i det lokale arbejde, og knap så meget byggende på 
politiske temaer, hvilket vi tager med i forbindelsen med tilrettelæggelsen af årets Interne Kursus. 
Samtidig understregede han den tidligere vedtagelse om, at vi opfordrer til at udvide kredsen til 
også at omfatte potentielle bestyrelsesmedlemmer. Samtidig henviste formanden til Foreningen 
NORDENs nye globaliseringspapir, som selvsagt ville danne grundlag for temaet. 
 
Udvalget tilrettede herefter oplægget til internt kursus. 

 
4.      Strategioplæggets videre fremdrift, herunder vedtægter 
 

Arne Nielsen mente, det var vigtigt, at Aktivitetsudvalget havde en fremtrædende rolle i 
udviklingen af strategierne, da det vil være udvalgets opgave at konkretisere forslagene gennem 
forslag til nye vedtægter, samt i forbindelse med gennemførelsen. Samtidig skulle vi se 
sammenhængen mellem Strategi for foreningens virksomhed (organisatorisk) og Strategiplan 2010 
– 2012 og virksomhedsplan. Han mente, at det nu var åbenbart, at der skulle ske ændringer i 
forbindelse med kredsenes opgaver og landsstyrelsens størrelse og sammensætning. 



Arne Nielsen informerede om, at personalet på landskontoret over to omgange har gennemført en 
session med ham for fra praktikkerne at få input til den igangværende strategidebat. Resultatet var 
sendt til udvalget og ville indgå i den kommende strategitænkning. 
 
Jens Peter Thestrup erindrede om forslaget om at etablere kredsformandsmøder i den nye struktur. 
Ligeledes var har stemt for, at repræsentantskabsmøderne blev genindført med fuld dagsorden hvert 
år, men til gengæld kunne man overveje at tage et tema på hvert år også. Der var for store 
forsinkelser i beslutningsprocesserne, når vi kun havde besluttende repræsentantskabsmøde hvert 
andet år. Han mente også, at vi skulle overveje en mere ad hoc præget udvalgsstruktur. Men der 
skulle arbejdes hurtigt, da repræsentantskabet skal træffe de nødvendige beslutninger næste år i maj, 
og landsstyrelsen skulle have indstillingerne på plads inden. 
 
Martti Issakainen mente også, at man skulle kigge på udvalgsstrukturen og i højere grad lægge op 
til, at sagkyndige kunne tilknyttes udvalgene for at kvalificere arbejdet. Vi skal have en meget 
transparent og fleksibel organisation, ligesom vi skal bruge muligheden til at invitere yngre folk 
mere med i arbejdet. 
 
Udvalget havde en drøftelse af kredsstrukturen og 
 
Arne Nielsen mente, at kredsene kunne fungere alene som valgkredse til landsstyrelsen og så selv 
finde ud af, og de ville gøre mere og 
 
Jens Peter Thestrup understregede, at kredsene har en koordinerende funktion mellem 
landsforening og lokalafdelinger og burde formidle et samarbejde mellem lokalafdelingerne inden 
for kredsens område. 
 
Udvalget havde også en drøftelse af spørgsmålet om repræsentantskabsvalgte medlemmer i 
landsstyrelsen, og var enige om, at der skulle foretages justeringer enten ved at reducere antallet 
eller helt lade det bortfalde og finde en anden struktur for samarbejdet med de samarbejde 
medlemmer.  

 
5.      Strategiplan 2008-2010 og udarbejdelse af ny for 2010-2012 
 

Arne Nielsen mente, at det nu var tiden, hvor foreningens udvalg skulle kigge på visionsdelene i 
strategiplanen. Samtidig forslog han, at klimadelen blev erstattet af en globaliseringsdel. I 
forbindelse med møderne med personalet kom der også en række forslag, som kunne indarbejdes i 
virksomhedsplanen i tilknytning til strategiplanen.  
 
Udvalget havde også en drøftelse af venskabsbysamarbejdet, og blev enigt om at tage 
venskabsbyer på næste mødes dagsorden, som et særligt brainstormingpunkt. 

  
6.      Status over lokalafdelingsarbejdet 
 

Arne Nielsen henviste til den rapport, der blev givet på seneste møde (se referatets punkt 6). 
Efterfølgende er der sket det, at Solrød er lagt sammen med Køge og så har Horsens afdelingen bedt 
om at blive overflyttet fra Vejle kredsen til Århus kredsen. Han mente, at det var en sag, som 
forretningsudvalget burde komme med en indstilling til på næste møde. 

 



7.      Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde 
 
Næste møde afholdes  
 

ONSDAG DEN 16. DECEMBER 2009 KL. 12.00 – 15.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR. 
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