
FORENINGEN NORDEN

BESLUTNINGSREFERAT FRA
FORENINGEN NORDENS AKTIVITETSUDVALG

TIRSDAG DEN 14. AUGUST 2008 KL. 14 – 16.30
PÅ HOTEL JENS BAGGESEN, BATTERIVEJ 3-5, KORSØR

Til  stede:  Arne  Nielsen  (formand),  Jens  P.  Thestrup  Jensen,  Lisbeth  Johansen,  Helge 
Sørensen og Peter Jon Larsen.

Afbud: Martti Issakainen.

Referat: Peter Jon Larsen.

Arne Nielsen bød velkommen til dette første møde i det ”nye” udvalg.

1. Godkendelse af referat fra seneste møde i organisationsudvalget 30. januar 2008

Referatet blev taget til efterretning.

2. Gennemgang af kommissorium for udvalget 

Arne Nielsen gennemgik kommissoriet. Følgende punkter blev konkluderet:

Det er udvalgets opgave at undersøge om der er andre projektopgaver end dem vi har eller får fra 
Nordisk Ministerråd, hvor Foreningen NORDEN kunne ansøge om at blive entreprenør. Udvalget 
skal kortægge hvilke projekter der findes hos de andre Norden-foreninger og som ikke er Nordisk 
Ministeråds-projekter. Her bad aktivitetsudvalget undersøge dette hos de andre Norden-foreninger 
og komme med en liste til næste møde.

Udvalget skal komme med forslag til hvordan Foreningen NORDEN centralt kan understøtte  
aktiviteter for at skaffe nye medlemmer. Aktivitetsudvalget til sikre, at de allerede eksisterede 
idekataloger (det generelle idekatalog, idekatalog vedr. læsekredse, idekatalog vedr. Norden i bio 
og det kommende (efter Internt Kursus) idekatalog vedr. klima og miljø)tages mere aktivt op og 
bliver fulgt løbende.
 
3. Gennemgang af Strategi og Virksomhedsplan

Arne Nielsen gennemgik Virksomhedsplanen. Følgende punkter blev konkluderet:

Vision 1: Globaliseringen i Norden/Norden i globaliseringen
• arbejdsgruppen på FNF plan bør sikre, at der tages kontakt til Nordisk Ministerråd med 

henblik på politiske drøftelser om emnet
• der tages kontakt til centrale indvandrerorganisationer med henblik på at drøfte samspil  

om nordiske værdier
• der afholdes et seminar om nordiske grænsehindringer.
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Udvalget ville bede Anette Jensen, Nordisk Informationskontor i Flensborg, om at se på 
mulighederne for at lave et forslag til læsekredse over temaet Indvandreres møde med nordboer – 
Nordboers møde med indvandrere. 

Peter Jon Larsen orienterede om to seminarer til efteråret om grænsehindringer.

Vision 2: Miljø og klima
• der  nedsættes  et  særligt  miljø-  og  klimaudvalg,  der  skal  udarbejde  oplæg  til  hvordan  

lokalafdelingerne kan arbejde med visionen
• forretningsudvalg og landsstyrelse udarbejder forslag til  hvordan temaet miljø og klima 

kan behandles på temarepræsentantskabsmødet maj 2009
• arbejdsgruppen  samler  materiale  fra  lokalafdelinger,  internt  kursus  og  

repræsentantskabsmøde  med  henblik  på  at  udarbejde  forslag  til  Foreningen  Nordens 
indspil til klimatopmødet i Danmark 2009

• Foreningen NORDEN indgår i samarbejde med Københavns Kommune i forberedelsen af  
en Nordisk Klimaundervisningsportal, som inddrager de nordiske venskabsbyers elever og 
lærere i en klimadialog.

Udvalget noterede, at emnet hidrørte under det nye Miljø- og klimaudvalg. Dog havde udvalget 
lagt  klima  som tema  på internt  kursus  i  november  og  tidligere  foreslået  klima,  som tema  for 
repræsentantskabsmødet. Udvalget blev også orienteret om, at der var et studiekredsmateriale om 
klima på vej fra svensk Norden, som muligvis kunne være egnet for lokalafdelingerne i Foreningen 
NORDEN i Danmark.

Vision 3: Skoler og uddannelsesinstitutioner
• der udarbejdes en ny struktur for skolenetværksarbejdet, til forelæggelse og vedtagelse i  

landsstyrelsen
• landsforeningen sikrer, at der formidles viden og materialer om Norden i Bio til skoler og  

uddannelsesinstitutioner
• landsforeningen udsender nyhedsbrev til medlemsinstitutioner.

Udvalget konkluderede, at emnet hidrørte under det nye Skole og – biblioteksudvalg.

Vision 4: Venskabsbysamarbejde
• landsforeningen støtter og yder bistand til lokalafdelinger, der ønsker hjælp i forbindelse  

med ændringer i venskabsbysamarbejdet på grund af kommunalreformen
• landsforeningen  tilskynder  til  at  venskabsbysamarbejdet  sker  i  samarbejde  med  andre 

folkelige foreninger i kommunerne.

Udvalget fik en foreløbig oversigt over venskabsbysamarbejdets tilstand i Foreningen NORDENs 
regi efter kommunalreformen, som trods alt viste rimelige takter i arbejdet, om end forholdene var 
meget forskellige fra sted til sted.

Udvalget noterede, at emnet hidrørte under Forretningsudvalget.

Vision 5: Kulturinstitutioner – biblioteker – teatre – biografer – musikhuse – kulturhuse

• landsforeningen  udbygger  gennem sit  arbejde  over  for  skoler,  uddannelsesinstitutioner  
og oplysningsforbund forståelsen for vigtigheden af kendskab til nabosprogene 
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• landsforeningen støtter aktivt bl.a. gennem sin repræsentation i Dansk Sprognævn, at de  
nordiske aspekter indgår med vægt i dansk uddannelses-, medie- og sprogpolitik

• landsforeningen udsender nyhedsbreve til medlemsbiblioteker
• i forbindelse med arrangementet morgengry og skumringstid udsendes relevant materiale  

til folke- og skolebiblioteker
• landsforeningen udarbejder et idékatalog til lokalafdelingerne om samarbejdsmuligheder-

ne med den lokale biograf om en nordisk filmuge.

Udvalget  konkluderede,  at  biblioteker udgår  fra  næste  virksomhedsplan  og  overføres  til 
skolearbejdet i konsekvens af det nye Skole- og biblioteksudvalg.

Udvalget  noterede  at  Idekataloget  om  en  nordisk  filmuge  var  produceret.  Ligeledes  glædede 
udvalget sig over, at det var lykkedes Foreningen NORDEN at få YouSee (TDC) til at tage NRK 
med på kabelnettet.

Vision 6: Projekter
• der sættes i 2008 og 2009 fokus på Nordjobb med henblik på at sikre flere udsendelser af  

danske unge i Nordjobb og til fortsat at udbygge relevante arbejdspladser til unge fra de  
nordiske lande

• der ydes aktiv støtte til lokalafdelinger, der vil bygge Nordjobb op på venskabsbyplan
• kulturarrangementer fra Frederiks Bastion søges tilbudt til interesserede lokalafdelinger.

Lisbeth Johansen orienterede om venskabsbynordjobb i Fåborg, som gik godt.

Vision 7: Internationalt samarbejde (globalisering)
• de  nordiske  statsministres  oplæg  om globalisering  udsendes  til  alle  lokalafdelinger  til  

inspiration
• globaliseringstemaet tages op i forbindelse med internt kursus i strategiperioden
• FNF initiativer på området følges nøje og formidles til alle relevante parter.

Udvalget besluttede at sætte globalisering som tema for næste års interne kursus for tillidsfolk med 
særlig vægt på værdier og det nordiske værdifællesskab.

Vision 8: Synlighed
• foreningens aktiviteter beskrives og formidles til pressen ved enhver lejlighed
• lokalafdelinger forsynes gennem en ny formidlingsmetode via mailsystemet med relevant  

informationsmateriale,  der  kan  bruges  til  synliggørelse  i  lokalpressen 
(Morgengry/Skumringstid, Nordisk Gæstebud, Nordjobb mv.)

• udvalgte spots fra ”Nord NU” formidles til øvrige presse.

Udvalget noterede, at opfølgningen sker i foreningens nye informationsudvalg.

4. Sidste hånd på Internt Kursus november 2008

Programmet blev færdigbehandlet. 
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5. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde

Næste møde blev fastsat til
ONSDAG DEN 28. JANUAR 2009 KL. 11.00 – 14.00
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

 

PJL/pjl 19.08.08
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