
FORENINGEN NORDEN 
 
 

REFERAT FRA MØDE I  
AKTIVITETSUDVALGET 

MANDAG DEN 30. AUGUST 2010 KL. 11.15 - 15.00 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

 
Til stede: Arne Nielsen (formand), Martti Issakainen, Grethe Olsen, Vagn Thomsen, Svend 
Tychsen og Peter Jon Larsen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Arne Nielsen bød velkommen til de nye medlemmer i udvalget, og han glædede sig til samarbejdet. 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde den 22. januar 2010 
 
Referatet fra seneste møde blev taget til efterretning, da de fleste var nye og ikke havde deltaget i 
det forrige møde. 
  
2. Aktivitetsudvalgets kommissorium 
 
Arne Nielsen henviste til det gamle kommissorium, som trængte til en opdatering. 
 
Efter en kort drøftelse blev Aktivitetsudvalget enigt om følgende kommissorium: 

Det er udvalgets opgave at planlægge og udbygge Foreningen NORDENs landsdækkende 
aktiviteter, dette kan ske i samarbejde med lokalafdelingerne, kredsene, Nordisk Informationskontor 
i Flensborg. 
Det er udvalgets opgave at undersøge mulighederne for hvordan kulturelle aktiviteter kan opnå 
ekstern støtte. 
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.  
Det er udvalgets opgave hvert år at arrangere et møde for tillidsfolk.  
Udvalget skal komme med forslag til hvordan Foreningen NORDEN centralt kan understøtte 
aktiviteter for at skaffe nye medlemmer.  
Udvalget skal sikre, at der udarbejdes forslag til toårige strategiplaner.  
Udvalget har ansvaret for opfølgning af Foreningens NORDENs vedtægter.  
Udvalget skal tage de initiativer, som er nødvendige for opfyldelsen af Foreningen NORDENs 
Strategiplan.  
Udvalget holder min. 2 møder årligt, fra mødet udfærdiges et referat + en indstilling til 
forretningsudvalget.   

3. Forberedelse af Tillidsmandsdagen i Vejle lørdag den 30. oktober 2010 
 
Arne Nielsen henviste til de vedtagne budgetter og budgetforudsætningerne for årets og de 
kommende års budgetter, hvoraf det fremgår, at de oprindelige formandsmøder og Internt Kursus 
slås sammen til et endagsarrangement.  



Aktivitetsudvalget vedtog følgende program for tillidsmandsdagen i Vejle den 30. oktober 2010: 
 

10.30 – 11.00   Ankomst 

11.00 – 11.15  Åbning af Tillidsmandsdagen 
  v./ landsformand Arne Nielsen 

11.15 – 11.45 Det nordiske samarbejdes fremtidige muligheder 
  v./ Ole Stavad, tidl. minister og MF 

11.45 – 12.30 Debat med Ole Stavad om Nordisk Union, globalisering mm.  
  Ordstyrer: Peter Jon Larsen, generalsekretær 

12.30 – 13.30 Frokost 

13.30 – 14.10 Det nordiske Venskabsbysamarbejde 
  v./ Christel Liljeström, Pohjola Norden i Sibbo 
       Erling Pilgaard, Foreningen NORDEN i Ålborg 
       Svend Tychsen, Foreningen NORDEN i Odense 

14.10 – 15.00 Debat om Det nordiske Venskabsbysamarbejde 
  Ordstyrer: Grethe Olsen, Foreningen NORDEN og KL 

15.00 – 15.15 Kaffepause 

15.15 – 15.45 2011 – Det europæiske Frivillighedsår 
  v./ Susanne Prip Madsen, formand for Foreningen NORDENs  
  arbejdsgruppe om Frivillighedsåret 

15.45 – 16.20 Udvidet nordisk samarbejde i Foreningerne NORDENs Forbund 
  v./ Arne Nielsen 

16.20 – 16.30 Afslutning – herunder kredsenes fremtidige rolle efter  
  vedtægtsændringerne 
  v./ Arne Nielsen  

4. Første drøftelse af medlemsundersøgelsen 
 
Arne Nielsen henviste til den udsendte medlemsundersøgelse, som var en opfølgning på en 
tidligere medlemsundersøgelse fra 1990. Den opfyldte ikke alle krav til komparativitet og statistisk 
metode, men gav et fingerpeg på udviklingen. 
 
Aktivitetsudvalget konstaterede, at medlemmerne var blevet ældre men mere ressourcestærke, de 
er tilfredse med foreningen men ønsker ikke at gå aktivt med bestyrelsesarbejdet og de prioriterer 
især rejser og kulturelle aktiviteter. 
 
Aktivitetsudvalget var enigt om, at der burde sættes mere ind på at styrke de idebetonede og 
ideologiske drøftelser (Hvad vil vi med Norden?), hvilket også ville styrke foreningen i forhold til 
yngre aldersgrupper, hvor nøgleord som værdier og profil herunder globalisering er vigtige.  At 
udvalget skal støtte aktiviteter, der appellere bredere målgrupper, især de unge og de 48+. At 
udvalget skulle se på aktiviteter, der appellerede til bedsteforældre med børnebørn. 



Aktivitetsudvalget ville fortsætte drøftelsen på næste møde og komme med mere konkrete forslag 
til aktiviteter. 
 
Grethe Olsen ville gerne undersøge mulighederne for et tættere samarbejde mellem Foreningen 
NORDEN og Danmarks Biblioteksforening om ungdomssatsningen, da hun var med begge steder. 
    
5. Opfølgning af repræsentantskabsmødets beslutning om fremtiden for kredsene 
 
Arne Nielsen henviste til præludiet fra Formandsinfo 6,2010, hvor redaktionen havde skrevet om 
vedtægtsændringernes konsekvens for kredsarbejdet.  
 
Svend Tychsen havde udarbejdet et forslag til brev, som kunne sendes til kredsformændene og 
vise, at vi lægger pres på, at der sker noget i sagen og holder øje med, at beslutningerne bliver fulgt 
op. 
 
Aktivitetsudvalget vedtog et indhold som afspejler følgende i et personligt brev fra 
landsformanden til kredsformændene: 
Som bekendt blev der på repræsentantskabsmødet den 29. maj 2010 vedtaget en række ændringer i 
vedtægterne, bl.a. vedrørende rammerne for det fremtidige kredsarbejde. 
Fremover defineres kredsarbejdet med udgangspunkt i lokalafdelingernes vedtægter, idet kredsen 
dog fortsat er valgforum for valg af landsstyremedlemmer.  
Den valgte model rummer mulighed for, at kredsene kan fortsætte på samme måde som hidtil eller 
opjusterer / nedjusterer sit samarbejde med lokalafdelingerne. 
På forslag fra Odense / Fyn vedtog repræsentantskabet at fastholde de nuværende vedtægtsmæssige 
bestemmelser vedr. kredsen i yderligere 2 år, som en overgangsperiode. 
De nye vedtægter vedrørende kredsen træder således først i kraft efter repræsentantskabsmødet i 
2012. 
Kredsbestyrelsen får derved mulighed for - på det nu kendte grundlag - at tage en dialog med egne 
lokalafdelinger om de fremtidige rammer for de fælles opgaver i kredsen. 
Vi vil bede om at kredsformændene iværksætter en sådan drøftelse inden sommerferien 2011 og 
giver en tilbagemelding til landsstyrelsen senest 1. oktober 2011 om, hvorledes de vil tilrettelægge 
arbejdet fra og med 2012. Landsstyrelsen vil herved få grundlag for evt. supplerende anbefalinger 
og gode ideer til ”lokalaftaler” i tilknytning til ikrafttrædelsen af de nye vedtægtsbestemmelser i 
2012.  
Vi vil understrege betydningen af kredsenes fortsatte virke som bindeled mellem landsforening og 
lokalafdelinger - og dermed en væsentlig del af foreningens hovedstruktur. 

Arne Nielsen mente så også, at temaet burde sættes på tillidsmandsmødet i oktober 2011, hvilket 
ville passe fint ind i forhold til processen og den endelige gennemførelse i forbindelse med 
repræsentantskabsmødet 2012.   

 
6. Eventuelt - herunder fastsættelse af næste møde 
 
Martti Issakainen forelagde et oplæg til et virtuelt uddannelsesprojekt med fokus på nordiske 
forhold og skandinaviske sprog.  
 
Aktivitetsudvalget videresendte det på Martti Issakainens egen opfordring til foreningens skole- 
og biblioteksudvalg. 



Svend Tychsen fortalte om et møde, der ville blive afholdt i Odense i slutningen af januar med den 
svenske historiker og debattør Gunnar Wetterberg, som havde været ude med artikler om Nordisk 
Union i de svenske medier. Og så den danske historiker Lars Hovbakke Sørensen ville deltage og 
mødet ville blive holdt sammen af Bent A. Koch, tidligere chefredaktør på Fyens Stiftstidende. 
Mødet ville på grund af sit særlige indhold være et møde, der er arrangeret af Foreningen NORDEN 
i Odense i samarbejde med landforeningen og være med til at opfylde dele af den drøftelse udvalget 
havde haft i forbindelse med udvalgets kommissorium.  
  
Næste møde vil, hvis udvalgets medlemmer kan, blive afholdt i Odense i forbindelse med Gunnar 
Wetterberg-mødet. Datoen for dette møde fastlægges snarest. 

 
Pjl/pjl 31.08.10 

  
 


