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Kære venner.
I den kommende tid bliver der afholdt
kredsgeneralforsamlinger rundt om i landet.
I den forbindelse erindrer vi om det brev,
som Landsformanden sendte til
kredsformændene i september sidste år. Her
henvises til repræsentantskabets beslutning
om ændringerne i vedtægterne for kredsene,
som træder i kraft efter repræsentantskabsmødet 2012. Ændringerne betyder, at
kredsarbejdet fremover defineres 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. I brevet
bedes der om en tilbagemelding til
landsstyrelsen senest 1. oktober 2011, hvor
det fremgår, hvorledes I vil tilrettelægge
arbejdet fra og med 2012.
Venlig hilsen
Redaktionen
Tillidsmandsdag 2011
Aktivitetsudvalget har nu fastsat datoen for
den kommende Tillidsmandsdag, nemlig
LØRDAG DEN 19. NOVEMBER 2011.
Tillidsmandsdagen vil blive afholdt et sted
midt i landet og temaerne vil blive
kredsarbejdet efter de nye vedtægter og
Forbundsstaten Norden.

Nordisk biblioteksuge 2011 bliver afholdt den
14-20 november, og årets tema och tekster er
valgt. Temaet bliver Humor i Norden.
Teksten for Skumringstid bliver
Populärmusik från Vittula (2000) af Mikael
Niemi. I Danmark er bogen udgivet af
Lindhardt og Ringhof. Derudover er der en
historisk tekst (frivillig), nemlig
Beowulfkvädet (700-talet), se
http://sv.wikipedia.org/wiki/Beowulf.
Teksten til Morgengry bliver Mustafas kiosk
(1999) af Jakob Martin Strid udgivet af
Politisk Revy.
Tekster og idekatalog mm. kommer snart på
biblioteksugens hjemmeside
http://www.bibliotek.org/default_dk.asp.
Tag gerne allerede nu kontakt til de lokale
biblioteker.
Norden satser på autocampere
Det nordiske samarbejde rækker langt bredere
ud, end man normalt ser. Her er endnu et
(godt) eksempel:
Flere pladser med bedre faciliteter for
autocampere skal trække flere turister nordpå.
Et fælles nordisk fremstød skal gøre Norden
til Europas foretrukne trækplaster for
autocamperfolket. I dag findes der 1,3
millioner autocampere i Europa, og antallet
stiger støt. I fællesskab vil de nordiske
camping organisationer gøre Norden til
Europas bedste autocamperdestination.
Wetterberg i Odense
Som nævnt tidligere havde Foreningen
NORDEN inviteret Gunnar Wetterberg til at
fortælle om visionen om en nordisk
forbundsstat på et offentligt møde i Odense
den 25. januar. Mødet var rigtigt godt og
velbesøgt. Hele Gunnar Wetterbergs indlæg
kan høres på Radio Norden (Den2Radio)
http://www.den2radio.dk/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=277:udsendelser-30-jan-5-feb2011&catid=34:udsendelser&Itemid=68

Den svenske forening arbejder pt. med et
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studiekredsmateriale til Wetterbergs bog om
Norden, som vi håber at kunne præsentere i
næste tillidsmandsinfo.
Den nordlige dimensions partnerskab: en
model til efterfølgelse
Det nære samarbejde mellem landene i
Arktis- og Barents-regionen og Baltikum er
en kilde til inspiration for andre regioner i
verden, sagde statssekretær i det norske
udenrigsdepartement Espen Barth Eide under
Den nordlige dimensions andet
parlamentariske forum i Tromsø 22.–23.
februar. Samarbejdet sender et signal til
verden om at den arktiske region er en
fredelig region, konstaterer politikere på
forummet. Den nordlige dimensions
partnerskab blev oprettet i 2006 av
regeringerne i Norge, Island og Rusland og
EU-kommissionen. Hviderusland, Canada og
USA deltager som observatører.
Partnerskabet har fire delområder: miljø,
sundhed og social velfærd, transport og
logistik, og kultur. Værtskab for forummet
var det norske Stortinget. Det første forum
blev arrangeret af Europa-parlamentet i 2009,
og det kommende forum i 2013 er det den
russiske Dumaen som står for.
Klassikerne og nutiden
Den 19. – 21. august 2011 afholder Samrådet
for de Litterære Selskaber i samarbejde med
Foreningen NORDEN og Det Danske
Akademi en konference på Comwell
Borupgård i Snekkersten med ovennævnte
tema. Konferencen vil blive præsenteret
nærmere i den kommende tid, bl.a. i næste
nummer af Norden Nu.

Kalenderoversigt
Marts
2. marts
Forretningsudvalgsmøde
København
26. marts
Femte maj Fonden
Göteborg
30. marts
FNF præsidiemøde
Stockholm
31. marts
FNF direktørmøde
Stockholm
_____________________________________
April
2. april
Landsstyrelsesmøde
København
_____________________________________
Maj
10. maj
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde
København
28. maj
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Østdanmark
30. maj
Fondet for dansk-svensk Samarbejde
_____________________________________
Juli
Uge 28, 29 og 30
har landskontoret sommerferielukket
_____________________________________
August
29. august
Informationsudvalgsmøde
København
31. august
Aktivitetsudvalgsmøde
København
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