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1. Godkendelse af referat fra 25. januar 2011 
 
Referatet blev godkendt. 
 
Svend Tychsen spurgte til studiekredsmaterialet vedrørende Nordisk Union.  
 
Arne Nielsen foreslog, at det blev taget op på Tillidsmandsdagen den 19. november og derefter 
introduceret på foreningens hjemmeside. 
 
2. Gennemgang af Strategi- og Handlingsplan 2010 – 2012 
 
Arne Nielsen gennemgik den vedtagne handlingsplan. 
 
Peter Jon Larsen mente, at vi i allerede nu kan sige, at vi har opfyldt handlingsplanen, bortset fra 
at vi af tekniske årsager ikke giver meddelelser til tillidsfolkene hver gang vi ændrer noget på 
foreningens hjemmeside. 
 
Svend Tychsen mente ikke, at foreningen havde udviklet hvervematerialer. 
 
Peter Jon Larsen nævnte, at der udover den normale hvervefolder (ny) var lavet to roll-ups om 
foreningen, der var lavet poser med foreningens logo, cd-holdere med svaner/logo, nye 
klistermærkater og krus med logo, der var sat videoer op på hjemmesiden, som kunne bruges i 
hvervningen. Men man kunne jo altid ønske sig flere og bedre materialer. 
 
Arne Nielsen var enig i, at vi havde opfyldt handlingsplanen inden for rammerne af de ressourcer 
vi havde, men han understregede også, at der var behov for at ”reklamere” mere for 
hvervematerialerne over for tillidsfolkene. 
 
3. Opfølgning på vedtagelsen om ændringen af kredsenes status 
 
Arne Nielsen ville rykke for svar på henvendelse til kredsformændene, hvor der indtil dato blot var 
modtaget to svar fra MidtVest-kredsen og fra Fynskredsen.  



Svend Tychsen mente, at der skulle mere på hjemmesiden om kredsene, så der fremgik hvem der 
var i bestyrelserne og hvilke aktiviteter, der var i kredsene. 
 
4. Organisatorisk gennemgang pga. medlemsundersøgelsen samt drøftelse af evt. nye tiltag, 
der skal fremmes i drøftelserne frem mod en ny strategi- og handlingsplan 2012 – 2014 
  
Udvalget havde en længere drøftelse af oplæg til ny strategi- og handlingsplan hvor 
 
Svend Tychsen mente, at der skulle ske en opstramning, at uddybningerne skulle ud og at 
strategipunkterne skulle skilles fra handlingspunkterne, så strategiplanen var mere 
”langtidsholdbar” og handlingsplanen tidsafgrænset (2012-2014). 
 
Martti Issakainen mente det var vigtigt, at der var nogle mere konkrete mål og 
 
Arne Nielsen forslog, at papiret blev tredelt med visioner, konkrete mål og handlinger. 
 
Vagn Thomsen opfordrede til, at man tog et vue over, hvad de andre Norden-foreninger havde af 
strategi- og handlingsplaner. 
 
Grethe Olsen mente, det var vigtigt at få skole- og biblioteksudvalget til i særlig grad at se på 
handlinger på børn og ungeområdet, så vi blev mere synlige over for disse målgrupper. 
 
Arne Nielsen sammenfattede, at der skal ske en gennemgribende forandring med en tydelig 
opstramning af teksten, og at vi skulle se på 1) idegrundlaget, herunder globalisering, 2)på 
organisationen, hvor det fremgår vi arbejder ideelt og med projekter, 3) skole- og biblioteksarbejdet 
under en overskrift, der tydeliggør foreningens arbejde med sprog, kultur og historie samt 4) 
venskabsbysamarbejdet. Han foreslog en redaktionskomite bestående af Arne Nielsen, Svend 
Tychsen og Peter Jon Larsen, hvilket udvalget tilsluttede sig. 
 
5. Tillidsmandsmødet 19. november - opfølgning på beslutningerne fra seneste møde 
 
Arne Nielsen henviste til udvalget på seneste møde havde en drøftelse af næste tillidsmandsdag, 
som udvalget fastsatte til 

LØRDAG DEN 19. NOVEMBER 2011 
et centralt sted i landet. Udvalget var enigt om, at der var to temaer 1) kredsarbejdet efter de nye 
vedtægter og 2) Forbundsstaten Norden. På pkt. 2 var medlemmerne enige om at få en politisk 
debat (ex. ministeren, Sten Gade, Stine Bosse, Jens Klarskov) og et oplæg til et idekatalog over, 
hvordan der kan arbejdes videre med ideerne på lokalt niveau (ex. studiekredse). 
 
Udvalget havde endnu en drøftelse blev enige om at tilføje et punkt i form af løst og fast fra 
lokalafdelingerne, et kulturelt indslag samt mindede landskontoret om, at der skulle udarbejdes et 
sanghæfte til dagen. 
 
6. Orientering om Frivillighedsåret 2011 og aktiviteterne i den sammenhæng 
 
Svend Tychsen fortalte om forberedelserne. Foreningen NORDEN er i samarbejde med Dansk 
Folkeoplysnings Samråd og FN-forbundet og de kulturelle samråd i Danmark involveret i 
frivillighedsåret og har fået et tilskud til at gennemføre 4 lokale frivillighedsmøder i Ålborg (3. 



november), Haderslev (26. oktober), Odense (2. november) og Næstved (26. oktober) og et 
afslutningsmøde i København den 5. december på Frivillighedsdagen og et rapporteringsmøde i 
januar 2012, hvor erfaringer samles. Vi er i gang med at invitere oplægsholdere: MF’er, en forsker, 
et kulturelt indslag og en moderator samt en sprudlende folkeoplyser fra det lokale 
folkeoplysningsmiljø. Møderne vil blive bygget op om indlæg og en kaffepause, hvor deltagerne 
kan ”summe” i smågrupper om emnet og fremkomme med spørgsmål til den efterfølgende debat. 
Når vi i Foreningen NORDEN er aktivt med i dette, er det selvfølgelig fordi vi selv er en aktiv del 
af frivillighedsarbejdet og fordi vi anerkender, at folkestyremodellen er en af de nordiske 
kerneværdier. Aktiviteten vil så afslutningsvis blive fulgt på Foreningen NORDENs 
repræsentantskabsmøde den 12. maj 2012.  

7. Fejringen af Helsingforsaftalen 2012 

Arne Nielsen fortalte, at det nordiske samarbejdes grundlov, Helsingforsaftalen, 23. marts 2012 
fylder 50 år. Han havde sammen med de andre Norden-foreninger opfordret Nordisk Råd til at fejre 
begivenheden, og det er nu blev taget så vel imod, at Nordisk Råd planlægger en ekstrasession i 
Reykjavik i marts, der skal handle om Helsingforsaftalens 50 år. 

Udvalget havde en drøftelse og var enigt om, at foreningen også skulle fejre begivenheden ved 1) at 
sikre emnet en høj placering på Tillidsmandsdagen 2012, 2) at opfordre lokalafdelinger og kredse til 
at tage emnet op og tilbyde dem materiale om Helsingforsaftalen, 3) at lave artikler/kronikker om 
Helsingforsaftalen og det nordiske samarbejde og 4) skrive til landet kommuner og opfordre dem til 
at flage med de nordiske flag den 23. marts 2012 med (forhåbentlig) opbakning fra Kommunernes 
Landsforening, og således at lokalafdelingerne kan følge op over for kommunerne efter 
henvendelsen er sendt.  

8. Eventuelt - herunder fastsættelsen af kommende møde 
 
Næste møde blev fastsat til 

TIRSDAG DEN 31. JANUAR 2012 KL. 13.00 – 15.30 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 
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