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1. Godkendelse af referat fra 31. august 2011 

Referatet blev godkendt. 

2. Gennemgang af Strategi- og Handlingsplan 

Arne Nielsen henviste til det udsendte udkast, som blot var at betragte som en skabelon. Han bad 

om udvalgets bemærkninger og forslag, som så ville blive indarbejdet af arbejdsgruppen, der også 

ville arbejde videre med en finpudsning.  

Svend Tychsen mente, at Strategiplanen skulle være uden årstal, men kunne justeres, når der var 

behov for det, men Handlingsplanen skulle dække årene 2012 – 2014.  

Marti Issakainen ville se på den finske strategi- og handlingsplan, for at se, om der var noget, som 

vi også kunne bruge i Danmark. 

Vagn Thomsen mente, at medlemstilgang burde være omdrejningspunktet. 

Grethe Olsen mente det var vigtigt, at intet i den politiske tekst kunne forstås, som om der var et 

misforhold mellem det nordiske og EU. 

Arne Nielsen var enig, og arbejdsgruppen ville nu arbejde videre med Strategien, som skulle være 

principiel og idemæssig, et Aktivitetsafsnit om regeringsgrundlaget, FNF, NMR/NR, 

Påvirkningsafsnit om kommunikation indadtil og udadtil og mål/handlinger.  

3. Opfølgning på drøftelser om ændringen af kredsenes status 

Arne Nielsen bød velkommen til Merete Riber, som havde været så venlig at udarbejde et nyt 

forslag til kredsvedtægter, som han syntes ramte godt ånden fra diskussionen på tillidsmandsmødet 

i Vejle i november, hvor der var opbakning til, at kredsene fortsat skulle have selvstændige 

vedtægter, men også at vedtægterne skulle afspejle, at kredsenes status var anderledes end 

lokalafdelingernes og landforeningens. 



Udvalget drøftede oplægget og med en enkelt rettelse kom udvalget frem til, at Merete Riber 
forelagde forslaget på det kommende repræsentantskabsmøde og udvalget ville anbefale forslaget. 

4. Meddelelser, herunder  

    a. studiekredsmateriale vedr. Nordisk Forbundsstat 

Peter Jon Larsen redegjorde for de møder han havde haft med oplysningsforbund om sagen. Han 

afventede nu et møde med Dansk Oplysnings Forbund. Hvis ikke, der kunne komme et samarbejde 

foreslog 

Udvalget en light version af studiekredsoplægget, som kunne lægges på hjemmesiden og benyttes 

af lokalafdelingerne i forbindelse med deres tilrettelæggelse af aktivitetsplanen for 2012/13. 

    b. frivillighedsåret 

Svend Tychsen berettede fra de regionale møder og det afsluttende møde i København. Et 

opsamlingsmøde med partnerne afholdes i januar og med baggrund i det papir kommer den lovede 

tilbagemelding til repræsentantskabsmødet.  

    c. fejringen af Helsingforsaftalen 

Arne Nielsen fortalte om jubilæumsfejringen med en ekstraordinær session i Nordisk Råd i Island 

omkring jubilæumsdagen den 23. marts. Aftalen ville også blive fejret i forbindelse med den 

ordnære session, der holdes i efteråret i netop Helsingfors. Han ville snarest skrive et brev til 

Kommunernes Landsforenings formand, for at få opbakning til en kommunal flagning med 

nordiske flag i forbindelse med selve jubilæet.   

    d. tillidsmandsdagen 

Udvalget evaluerede dagen, som havde været god. Formen var god og deltagerne engagerede. 

Udvalget lagde sig fast på, at næste Tillidsmandsdag afholdes LØRDAG DEN 17. NOVEMBER 
2012 KL. 11 – 16 I VEJLE. Man ville invitere en, der kunne fremlægge foranalysen af 

unionstankerne fra Center for Europæiske og Nordiske Studier ved Helsingfors, evt. Lars Erik 

Häggman og den danske minister for nordisk samarbejde Manu Sareen.  

5. Eventuelt - herunder fastsættelsen af kommende møde 

Svend Tychsen gjorde opmærksom på, at KL havde neddroslet sit venskabsbyarbejde. Arne 
Nielsen mente, at udvalget burde se på sagen på næste møde. 

Næste møde blev fastsat til  

TIRSDAG DEN 28. AUGUST 2012 KL 13 – 16 

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

PJL/pjl 24.01.12 


