Bilaga 3

Beslut vid fullmäktigemötet 2014
§

Ärende

Notering/beslut

Status per februari 2016

4.2

Tillsättande av redaktionsutskott

Att tillsätta ett
redaktionsutskott
bestående av Gunnar
Stenarv, Eva Smekal och
Per Gudmund
Lindencrona för
beredning av
arbetsgruppernas
förslag.

Utskottet genomförde
uppdraget under FUMmötet.

Att godkänna preliminär
budget och riktlinjer för
verksamheten för 2015
och 2016 med den
ändringen att
administrationskostnader minskar med
20.000 kr så att
årsresultatet blir 0 kr.

Verksamhetsplan 2015
och budget 2015
fastställd vid styrelsens
möte i december -14.

Sinikka Bohlin föredrog
styrelsens förslag om att tillsätta
ett redaktionsutskott.
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Fastställande av preliminär
budget och riktlinjer för
verksamheten 2015 och 2016
Enligt stadgarna (§ 5:4) skall
fullmäktige fastställa riktlinjer
för budget och verksamhet för
de två närmast kommande
kalenderåren. Styrelsen
fastställer därefter före den 15
december den slutgiltiga
budgeten och
verksamhetsplanen för
nästkommande kalenderår.
Budget för 2015 och 2016
Med den gällande ordningen
med fullmäktigemöte i juni
månad följer att osäkerheten är
stor beträffande budgetsiffror
och verksamhetsomfattning för
nästkommande kalenderår.
Förslag till budgetramar och
verksamhetsinnehåll utgår ifrån
inlämnad anslagsframställan till
regeringen. Besked om
statsbidragets storlek för 2015
erhålls tidigast i december 2014.
Med bibehållen nivå på
statsbidraget kommer budgeten
för 2016 att följa 2015 års

Att uppdra åt styrelsen
att utforma detaljerad
verksamhetsplan och
budget för 2015 och
2016 med hänsyn tagen
till grupparbetssynpunkter och yrkanden
som bifallits.

Detaljerad
verksamhetsplan och
budget 2015 fastställt.
Detaljerad
verksamhetsplan och
budget 2016 framtagen.

siffror. Per Gudmund
Lindencrona, styrelsen,
redogjorde för styrelsens förslag
och föreslog en ändring i
budgeten så att resultatet för
2015 slutar på noll kr och att
2016 års budget följer samma
upplägg.
Verksamheten för 2015 och 2016
Bifogade förslag till
verksamhetsinriktning utgår
ifrån inlämnad
anslagsframställan och
pågående verksamhet som
förväntas fortsätta kommande
år.
Planering för verksamheten
2016 hänger samman med
verksamheten under 2015 och
verksamhets- och bidragsutvecklingen.
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Behandling av motioner och
styrelsens yttranden
Totalt har det inkommit 10
motioner.
Motion 1
Informationspaket och
avgiftsbefrielse.
Karl-Rune Dahlsjö/
Föreningen Norden Norra
Halland
Johan Lindblad, Skåne yrkade
tillsättning av referensgrupp för
framtagande av informationsmaterial. Styrelsen sade ja till
förslaget.

Att bifalla framtagande
Genomfört och pågår.
av informationspaket för
värvning.
Att tillsätta en
referensgrupp för
framtagande av
informationsmaterial.

Styrelsen uppdrog vid
mötet i september -14
till GS att utse 3 lämpliga
medlemmar i gruppen.
Vid mötet i februari -15
utsågs Emmy Sundin från
styrelsen. Rekrytering av
övriga deltagare pågår.
(Denna grupp ska
samverka med gruppen
för 100-årsjubileet 2019,
se nedan, punkt A)
Tas hänsyn till i
materialframtagande m
m.

Motion 2 och 3
Nordiska TV-kanaler
utan kostnad.
Föreningen Norden,
Jönköping och Lycksele/
Västerbottendistriktet
Lars-Åke Engblom, fria listan,
redogjorde för arbetet i den
arbetsgrupp som tillsattes för tvfrågan vid fullmäktigemötet
2012, rapporten som bilaga.
Fredrik Gustafsson, FNUF,
yrkade på lobbning för att
upphäva nordiska regiongränser
för åtkomst av nät-TV-tjänster.
Britt-Louise Berndtsson,
Kronoberg, yrkade att
föreningen ska verka för
mer/flera nordiska program i
ordinarie programutbud inom
public service.

Att lobba för att
upphäva nordiska
regiongränser för
åtkomst av nät-TVtjänster.

Frågan har tagits vidare
till FNF och NR.

Att verka för att få
mer/flera nordiska
program i ordinarie
programutbud inom
public service.

Den nordiska
samproduktionen har
ökat enligt SVT.

Lars-Åke Engblom har
arbetat med frågan.

Att de inkomna
yrkandena inarbetas i
uttalandet från
fullmäktigemötet.
Att i övrigt verka i
enlighet med
fullmäktiges beslut
utifrån lämnad rapport
från arbetsgrupp (del i
bilaga 6).

Fredrik Jakobsen pekade på
betydelsen av att ta hänsyn till
kommande generationers nya
behov och framtida
konsumtionsmönster.

Motion 4
Direktval till Nordiska rådet. CarlEdvard Edvardsson /Föreningen
Norden Sundsvall
Cristina Husmark Pehrsson,
Skåne, gav en allmän
information om arbetet i
Nordiska rådet utifrån egen
erfarenhet. Hon efterlyste ökad
skärpa i Nordiska rådet och ville
sätta mer kraft bakom
respektive utskott i riksdagen.
Enligt henne skulle det vara

Att styrelsen tar med
frågan till Föreningarna
Nordens Förbund (FNF)
för fortsatt behandling
utifrån frågan om ökad
integration och en
nordisk förbundsstat.
Att föreslå FNF att göra
en studie om
konsekvenser vid
direktval till Nordiska
rådet.

Frågan har varit uppe i
FNF. Skrivelse skickad till
systerföreningarna
hösten 2014 ang. ökad
integration/förbundsstat.
Norge har svarat och vill
först diskutera innehåll
innan man diskuterar
organisation.
Även frågan om
gemensam tidning är

bättre med ämnesgrupper i NR
än med utskott. Ett större
förändringsarbete krävs.

väckt i
FNF/systerföreningarna
Frågan har tagits upp
med ledamöter i NR.

Johan Lindblad, Skåne, yrkade
att föreningen ska uppmana
Nordiska rådets svenska
delegation att verka för att NR
genomför en studie för att
klarlägga konsekvenserna av ett
direktval till Nordiska rådet med
sambestämmanderätt med
Nordiska ministerrådet.

Motion 5
Mål med distriktens verksamhet,
hur och med vilka medel uppnås
målet.
Föreningen Norden Uppsala

Att avslå motionen.

Motion 6
Strategi för ett interkulturellt
samhälle.
Föreningen Norden
Malmö/Föreningen Nordens
ungdomsförbund

Att bifalla motionen.

Johan Lindblad, Skåne yrkade
avslag på motionen och föreslog
i stället ett uttalande i
motionens anda för att verka för
ett antirasistiskt synsätt.
Johan Lindblad/grupp 4/Lund
yrkar avslag på att-satsen och
förslår att styrelsen får
uppdraget att utarbeta en
handlingsplan för hur vi ska få
med fler personer av
utomnordisk härkomst i
Föreningen Norden.
Thorgny Arwidsson tillstyrkte
förslaget om handlingsplan.

Att bifalla Johan
Lindblads
tilläggsyrkande om att
arbeta i motionens anda
för ett antirasistiskt
synsätt.
Att bifalla Johan
Lindblads förslag om att
uppdra åt styrelsen att
utarbeta en
handlingsplan för hur
föreningen ska få fler
personer med utländsk
härkomst med i
versamheten.
Att bifalla Johan
Lindblads förslag om
uttalande från
föreningen.

Föreningen är en av tre
parter i ett treårigt
större mångkulturellt
projekt, Nätaktivisterna,
med bidrag från
Allmänna arvsfonden.
Ett projekt tillsammans
med Rädda Barnen,
Borlänge, Växjö, Kalmar
och Malmö om
ensamkommande barn
har påbörjats. Projektet
heter ”Vägen in hela
vägen”.
Ett arbete om socialt
hållbara städer har
påbörjats.
En handlingsplan för att
få in fler personer med
utländsk härkomst
kommer att arbetas fram
under våren 2016,

Britt-Louise Berndtsson
framförde att motionens förslag
ligger rätt i tiden.

Reservation:
Johan Lindblad
reserverade sig till
protokollet:
Fredrik Jakobsen menade att det ”Föreningen Norden,
är viktigt att spegla det nordiska Lund, har tagit ställning
samhället så som det är idag.
för att Föreningen
Norden bör fokusera på
Bo Nilsson, Västerbotten,
sin kärnkompetens,
framförde att man i i Bjurholm
relationen mellan de
har 40 olika nationaliteter och
nordiska länderna och
att man beslutat sig för
dess befolkningar, och
synsättet att arbeta med
avstå från verksamhet
varandra och inte för.
av rent inrikespolitisk
karaktär. Således menar
Håkan Welin, Uppsala,
Lund att motionen bör
hänvisade till att föreningen
avslås.”
säger sig arbeta för fred,
öppenhet och demokrati. Håkan
Welin stöder tilläggsyrkandet.

tillsammans med
Vuxenskolan.

Motion 7
Förena Föreningen Norden.
Föreningen Norden Skåne

Norge är emot förslaget.

Fredrik Jakobsen och Johan
Lindblad yrkar
- att styrelsen framgent arbetar
utifrån ambitionen att fusionera
de nationella föreningarna
Norden
- att styrelsen inåt och utåt
kommunicerar viljan att
fusionera de nationella
föreningarna Norden.
Fredrik Gustafsson yrkar
följande tillägg:

Att lägga styrelsens
redogörelse om
vidtagna åtgärder efter
beslut i fullmäktige 2010
till handlingarna.
Att bifalla
tilläggsyrkandet genom
röstningsresultatet 15
för och 14 emot
Jakobsens och Lindblads
förslag:
- att styrelsen framgent
arbetar utifrån
ambitionen att
fusionera de nationella
föreningarna Norden

Frågan är aktuell på
precidiemöten och
direktörsmöten.

- att Föreningen Norden verkar
för möjliggörandet för nordiskt
gränsöverskridande lokalföreningar.
Omröstning företogs om
Lindblads och Jakobsens
yrkande.
Resultat: 15 för och 14 emot.

- att styrelsen inåt och
utåt kommunicerar
viljan att fusionera de
nationella föreningarna
Norden.
Att centralstyrelsen får
fortsatt uppdrag att
fortsätta verka för att
samordna
kommunikation och
samverkan mellan
organisationer på
nordisk nivå i samverkan
med övriga föreningar i
FNF.
Att bifalla Fredrik
Gustafssons förslag om
att verka för
möjliggörandet för
nordiskt
gränsöverskridande
lokalföreningar.

Motion 8
Ungdomsförbundets
medlemmars status.
Föreningen Norden Lund
Motionens intention är att föra
ungdomsförbundets
medlemmar närmare
föreningen genom att skapa en
modell för medlemskap i
moderföreningen utan att få
tillgång till Nordens tidning och
att genom medlemsregistret
göra det möjligt att ta del av
medlemsinformation på ömse
sidor.

Att avslå motionen.

Motion 9
Stödjande medlemmar,
informationsmaterial.
Hallandsdistriktet

Att bifalla motionerna 9
och 10.

Hänsyn till detta tas vid
utarbetande av nytt
infomaterial samt vid
planering av
verksamheten.

Fastställande av central andel av
medlemsavgiften för år 2015 och
2016 samt fastställande av
enhetlig avgift 2015 och 2016 för
nya medlemmar under första
året

Att fastställa den
centrala andelen till
125 kr för år 2015 och
2016.

Styrelsen bör fortsätta
diskussionen om
medlemsavgifternas
storlek, fördelning och
administration.

Enligt stadgarna (§ 5.4:8) skall
fullmäktige dels fastställa det
belopp per medlem som varje
avdelning skall betala till
föreningens centrala
verksamhet, dels fastställa en
enhetlig avgift för nya
medlemmar under det första
året.

Att fastställa den
enhetliga avgiften till
175 kr för nya
medlemmar 2015 och
2016, varav 50 kr
tillfaller avdelningen.

I motionen efterlyses
informationsmaterial för
rekrytering av stödjande
medlemmar.
Motion 10
Rekryteringsstöd för skolor och
bibliotek.
Hallandsdistriktet
I motionen efterlyses stöd för
rekrytering av bibliotek och
skolor som medlemmar.
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Vid fullmäktigemötet år 2012
fastställdes den centrala
andelen till 125 kr att gälla från
och med 2014.
Den enhetliga avgiften för nya
medlemmar under första året
höjdes till 175 kr vid fullmäktige
2012. 50 kr tillfaller avdelningen.
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Särskilda frågor från styrelsen

12.1 Inriktningsdokument för 20142016

Att anta
inriktningsdokumentet
med de korrigeringar
Inriktningsdokumentet ska enligt som föreslagits och
diskussioner vid fullmäktigegodtagits av fullmäktige.
mötet 2012 vara ett dokument
som uppdateras för varje
Att bifalla Britt-Louises
mandatperiod.
Berndtssons yrkande
Bo Andersson redogjorde för
om ”hållbar
redaktionsutskottets
värdegrund”.
sammanställning av inkomna
synpunkter från
arbetsgrupperna.
Att bifalla Kjell
Thörnqvists yrkande om
Britt-Louise Berndtsson yrkar att att texten om
texten ändras till ”hållbar
ändamålet ska följa
värdegrund”.
beslutet om stadgarnas
ändamålsparagraf.
Kjell Thörnqvist, Blekinge, yrkar
att texten om ändamålet följer
Att avslå Ronny
beslutet om stadgarnas
Karlssons yrkande om
ändamålsparagraf.
att ändra texten till
”minimera
Ronny Karlsson, Blekinge, yrkar
gränshinder”.
att texten ”minska antalet
gränshinder” ändras till
”minimera gränshinder”.

12.2 Stadgeändringar
Fullmäktige 2012 beslöt om en
översyn av stadgarna. En
arbetsgrupp tog fram förslag
som remissbehandlades våren
2013 och diskuterades vidare vid
extra fullmäktigemöte i
september 2013.
Därefter har en utvidgad
stadgegrupp arbetat vidare med
förslaget. Bifogat förslag
diskuterades vid styrelsens möte
i april 2014.

Att göra ändringar i
stadgarna enligt
följande:

Inriktningsdokumntet är
ändrat enligt förslag.

Stadgarna är ändrade
enligt förslag.

Stadgeändringarna diskuterades
i grupparbetet.
Ändamålsparagrafen § 1
”inåt och utåt ersätts med inom
och gentemot omvärlden”.

Karl-Axel Wikström/arbetsgrupp 1:
Ändamålsparagrafen ändras till
Föreningen Nordens ändamål är
att främja och stärka det
nordiska samarbetet inåt och
utåt (i övrigt samma text).

- bifall till att ”inåt och
utåt” ersätts med ”inom
och gentemot
omvärlden”. I övrigt
biföll fullmäktige
styrelsens förslag.
- bifall till Karl-Axel
Wikströms
tilläggsförslag om att
”Föreningen Nordens
ändamål…”

Föreningens uppgifter, § 2
- bifall till att i § 2 ändra
”politiska dagordningen” ersätts till
med ”samhällsutvecklingen”.
”samhällsutvecklingen”
Johan Lindblads
ändringsyrkande, moment 2:
- ”Norden och internationellt”
ersätts med ”Norden och
Nordens roll i världen”.

- bifall till att ersätta
”Norden och
internationellt” med
”Norden och Nordens
roll i världen”.

Karl-Axel Wikströms/gr. 1
ändringsyrkande, moment 2:
- bedriver folkbildningsarbete
för att öka kunskapen om den
nordiska och internationella
gemenskapen men även
kunskapen om Nordens
grannländer.

- bifall till tillägget för
inarbetning i
föreningens uppgifter
”bedriver
folkbildningsarbete för
att öka kunskapen om
den nordiska och
internationella
gemenskapen men även
kunskapen om Nordens
grannländer”.

Karl-Axel Wikström/gr 1:
§ 2 (ny punkt) – stödjer,
samverkar och företräder sina
lokalavdelningar och distrikt.

- PUL, ska stå i stadgarna enligt
lag.
Tredje att-satsen i styrelsens
förslag:
Håkan Welin, ändringsförslag:
Mening 11 och mening 2 inleds
enligt följande: ”Medlem eller
medlemsorganisation…”
Thorgny Arwidson: § 11 och 7, i
sista meningen i att-satsen
ändra ”fullmäktigeperiod” till
”nästkommande fullmäktige”.

- Moment 6:
samverkande, ”intresse” ersätts
med ”som delar föreningens mål
och synsätt”.

- bifall till ”stödjer,
samverkar och
företräder sina
lokalavdelningar och
distrikt”.
Att godkänna
paragrafen om PUL.
- bifall till
ändringsyrkandet om
formuleringen:
”Medlem eller
medlemsorganisation…”
- bifall till sista
meningen i att-satsen
ändra
”fullmäktigeperiod” till
”nästkommande
fullmäktige”.
- bifall till att
samverkande, ”intresse”
ersätts med ”som delar
föreningens mål och
synsätt”.

Distrikt
- dela upp ändamålsparagrafen i
två delar: ändamål och
uppgifter.

- bifall till
ändringsyrkande.

- tilläggsyrkande: lägga till
”region” i första stycket

- bifall till
tilläggsyrkande om
”region”.

Ändringsyrkande, moment 1:
- för CS lägga till ”samordnar och
stödjer lokalavdelningar och
lokal verksamhet”.

- bifall till att för CS
lägga till ”samordnar
och stödjer
lokalavdelningar och
lokal verksamhet”.

Från grupparbetena föreslogs
att i distriktens uppgifter stryka

- bifall till förslaget om
att stryka femte

femte momentet om
förvaltning.

Lokalavdelningarna
Johan Lindblads
ändringsyrkande: att dela upp
ändamålsparagrafen i ändamål
och lokalavdelningarnas
uppgifter.

momentet om
förvaltning

- bifall till
ändringsyrkandet

Från grupparbetena föreslogs
att i distriktens uppgifter stryka
sjunde momentet om
förvaltning.

- bifall till förslaget om
att stryka sjunde
momentet om
förvaltning.

I det utsända stadgeförslaget
föreslås:
Att ändamålsparagrafen tas upp
på Fullmäktige 2014 och 2016
för att bli gällande.

- bifall till de fyra attsatserna.

Att en större språklig förändring,
tillika annan översyn av både
detaljer och helheten tillika
namnfrågan, som kom fram i
remisserna, bereds inför
fullmäktige 2016, där slutlig
revidering sker 2018. Året innan
föreningen fyller 100 år. Då står
föreningen med en aktuell och
reviderad stadga med start
samma år som föreningen fyller
100 år.
Att centralstyrelsen ges i
uppdrag att sätta samman en
grupp bestående av minst 5
ledamöter som företräder
medlems-organisationen, och 2
från centralstyrelsen
Att arbetet med att bereda
frågan inför ordinarie

Fullmäktige 2016 påbörjas
hösten 2014.
En fråga om fria listans funktion
besvarades av Britta Nygård.
Yrkanden:
Thorgny Arwidson aktualiserade
ett helt nytt förslag som inte
hade varit utskickad i laga
ordning.
Förslaget var att medlem i FNUF
också är medlem i Föreningen
Norden. Medlem som är 30 år
eller yngre räknas också som
medlem i Föreningen Nordens
ungdomsförbund.
Anna-Brita Nilsson yrkade:
I nuvarande stadgar för
Föreningen Norden sägs i § 6.2
”Avgår ledamot, förrättas
fyllnadsval”. A-BN yrkar att det
införs en text om att fullmäktige
även ska utse en eller två
suppleanter/ersättare som kan
träda in om en styrelseledamot
avgår under mandattiden.
Håkan Welin, grupp 5: § 4.1
streck 3, ändra till nationella
medlemmar.

Att efter omröstning
avslå yrkandet med 22
bifall och 7 avslag.
(frågan togs inte upp till
behandling)

Att Anna-Brita Nilssons
förslag om fyllnadsval
överförs till den nya
stadgegruppen
- bifall till § 4.1 streck 3,
ändra till nationella
medlemmar. Godkänns
med 4/5 majoritet.

12.3 Redovisning av verkställigheten
av fullmäktigebeslut från 2012
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A

En genomgång av beslut och
uppföljning är gjord av kansliet
och behandlad vid styrelsens
möte den 25 april.

Att lägga rapporten till
handlingarna.

Frågan om tillgång till nordisk TV
fick särskild uppmärksamhet
genom fullmäktiges uttalande.

Att godkänna förslaget
om uttalande från
fullmäktige angående
tillgången till nordiska
TV-kanaler.

Övriga frågor
……
Uttalanden
Följande presenterades som
förslag till uttalanden från
fullmäktigemötet.
uttalande om tillgång till
nordisk TV
uttalande om strategi för
ett interkulturellt samhälle

Att lägga informationen
till handlingarna.

Frågor från styrelsen under ht14
100-årsjubileumsgrupp

Att utse jubileumsgrupp
bestående av Bo
Andersson, Eva Smekal,
Lars-Erik Hansen, Per
Gudmund Lindencrona
och Elin Sörensson.

Att anta uttalanden
angående
tillgång till
nordisk television
strategi för ett
interkulturellt samhälle.

Styrelsen har valt PG
Lindencrona och Emmy
Sundin till
jubileumsgrupp.

Denna grupp ska
samverka med
referensgruppen för
infomaterial.

B

Årsbok -15

Beslut i sept -14 om att
anta boken om
drottning Margareta
med Margareta Skantze
som författare

GS uppdrogs att ta fram
avtal. OK
Boken lanseras 23 mars
2015 i
Karlskrona/Ronneby i

anslutning till Nordens
dag.
Styrelsen ska fortsätta
fundera över framtida
utgivning av årsböcker.
C

Arbetsgrupp för området skola
och bibliotek

Styrelsen utsåg Birgitta
Englin, Christian
Persson, Mats Lundborg
och Anders Bergström
att ingå i gruppen.

Gruppen har tagit fram
en ny inriktning från
november 2015.

D

Nordens institut

Frågan har diskuterats
och informerats om i
föreningens styrelse och
i Biskops-Arnös styrelse

Information och
diskussion under ht 2014
samt vid mötet den 2728/3. Statens
fastighetsverk fick i
uppdrag att utreda
frågan. Förslaget är
Historiska museet.

E

Hedersbetygelser

Vid möte i sept.- 14
beslöts att återkomma
till frågan, bl a om
hedersledamöter.

En silvernål har tagits
fram och kan köpas av
avdelningar och distrikt
och ges till
styrelseledamöter som
gjort nordiska insatser
under minst 10 år.
En bronsvariant har
tagits fram som kan
köpas till sittande
styrelseledamöter i
avdelningar och distrikt.

F

Norden för fred

GS och Fredrik Harstad
fick i september -14
uppdrag att planera
kommande
seminarium/aktivitet i
Sverige.

Seminariet är genomfört
och slutrapporteras i
Nordens Tidning 1 2016.

