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Vi vill mer
Öka samarbetet i Norden

Verksamhetsberättelse 2014
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1.0 Föreningen Norden
Styrelse 2014-2016
Styrelsen består av nio ledamöter förutom ordföranden och mandatperioden är två år. En av dessa
ledamöter representerar ungdomsförbundet. En ledamot utses av personalen vid föreningens
kansli. Vid fullmäktigemötet den 14-15 juni valdes följande att ingå i styrelsen:
Sinikka Bohlin, ordförande, Gävle
Per Gudmund Lindencrona, viceordförande, Kalmar
Birgitta Englin, Stockholm
Majlis Granström, Luleå
Fredrik Harstad, Göteborg
Cristina Husmark Pehrsson, Landskrona
Christian Persson, Uddevalla
Emmy Sundin, Umeå
Thorgny Arwidsson, FNUF
Siri Andersson, personalrepresentant
Adjungerad till styrelsen:
Mats Lundborg, Biskops-Arnös rektor
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under året.
Kansli och personal
Föreningens centrala kansli ligger sedan december 2014 på Drottninggatan 30. Postadressen är:
Box 1083, 101 39 Stockholm.
Personalens sammansättning och koppling till Föreningen Norden respektive projekt:
Bo Andersson, generalsekreterare
Tlf: 08 506 113 02
e-post: bo@norden.se
Britta Nygård, förbundssekreterare, fonddirektör
Tlf: 08 506 113 07
e-post: britta@norden.se
Maria Grunditz, kamrer
Tlf: 08 506 113 13
e-post: maria@norden.se
Birgitta Engman, skolansvarig, gick i pension under året
Teresa Uhrdin, projektekonomi/kontorsservice
Tlf: 08-506 113 17
e-post: teresa@norden.se
Marianne Sandelin, medlemsregister
Tlf: 08 506 113 15
e-post: marianne@norden.se
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Elin Sörensson, förenings- och organisationsutveckling, medlemsvård
Tlf: 0708-92 32 48
e-post: elin@norden.se
Anders Bergström, projektutvecklare, skol-, bilioteks- och arbetsmarknadsansvarig
Tlf: 08 506 11 312
Mobil: 070 5670584
e-post: anders@norden.se
Vian Tahir, kommunikatör, hemsida
Tlf: 08 506 113 00
e-post: vian@norden.se
Arena Norden
Maria Grunditz, kamrer
Tlf: 08 506 113 13
e-post: maria@norden.se
Hallå Norden
Anna Sophie Liebst, projektledare
Tlf: 08 506 113 35

Fullmäktige
Fullmäktigemöte avhölls den 14-15 juni 2014 på Nordens Biskops-Arnö, Bålsta.
Fullmäktige 2014-2016 består av representanter från distrikten, ett ombud per påbörjat antal 600
medlemmar, och 8 ledamöter utsedda av valberedningen på den s k fria listan.
Valberedning
Karin Söderberg, ordförande
Marit Lamberg, Norrbotten
Ingvar Ekbrand, Älvsborg
Johannes Mårlöv, FNUF
Christina Ericsson, Södermanland
Per Olof Widell, Uppsala
Johan Lindblad, Skåne
Revisorer
Thomas Lönnström, Ernst&Young AB
Ersättare: Christer Franzén
Göran Hegen
Ersättare: Lars Alberius
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Hedersledamöter
Thorbjörn Fälldin
Lennart Fridén
Sven Johansson
Åke Landqvist
Barbro Olausson
Sten-Olov Nilsson
Arne Johansson
Siw Christensen
Eva Smekal
Christina Ericsson
Per Olof Widell

Representation
Nordiska rådet
Vid rådets session i Stockholm representerades föreningen av generalsekreteraren Bo Andersson
och ordförande Sinikka Bohlin
Nordens folkhögskola Biskops-Arnö
Föreningens representanter:
Mats Hellström, ordförande (även i AU)
Christina Engblom
Henrik Hagemann
Lars Hjertén
Britten Lagerkvist Tranströmer (även i AU)
Britta Nygård (även i AU)
Hasse Svensson
Espen Stedje
Adjungerad: Generalsekreterare Bo Andersson
Utmärkelser
Föreningen Nordens guldfärgade förtjänstplakett för nordisk gärning utdelades 2014 till avgående
styrelseledamöterna
Christina Ericsson
Eva Smekal
Per Olof Widell
Föreningen Nordens silverfärgade förtjänstplakett för nordisk gärning utdelades 2014 till
Nancy Lindhe, Norrtälje
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2.0 Utvecklingsarbetet startade
Det fanns fortsatt tre övergripande och överordnade föreningsmål för 2014.




Fler medlemmar
Fler förtroendevalda och ledare
Fler medlemsorganisationer

För att vara framgångsrik skulle detta fokus finnas med i all verksamhetsplanering.
Det fanns tre mål för paraplyorganisationen eller – nätverk på nationell nivå.




Insatser för att öka samverkan och nätverk nationell i det nationella och internationella samarbetet
och utbytet.
Insatser för fungerande samverkan och nätverk på distriktsnivå
Insatser ör fungerande samverkan och nätverk på lokal nivå

Det fanns fyra övergripande samhällsmål i denna plan med del- och etappmål.





Ökat samarbete och kommunikation kring ”öppenhet, fred och demokrati”, framför allt med tanke
att vi haft inbördes fred i 200 år i Norden 2014.
Ökat kulturutbyte och bättre språkförståelse inom Sverige och mellan länderna
Ökad kunskap om Norden och dess grannregioner i föreningsliv, näringsliv, skola och politik
Bättre och utökat samarbete mellan aktörer i samhället för att effektivare nå gemensamma mål
särskilt vad gäller utveckling av den gemensamma arbetsmarknaden i Norden, och därtill knutna
frågor om bland annat frihandel, grön tillväxt, full sysselsättning, välfärd, god folkhälsa och bra
livsmiljö.

Syftet med samtliga områden är att leva upp till ändamålet på ett effektivare sätt.

3.0 Föreningsutveckling i sammandrag
Centralstyrelsens mål för föreningsutveckling var:
Detta följer den prognos som diskuterades i centralstyrelsen 2012.
Minska antalet medlemmar som utträder/år med 200 personer
Resultat: Uppnått. Se bilaga.
Öka antalet nya medlemmar med minst 700
Resultat: Uppnått. Se bilaga.
Öka antalet nya aktivitets- och organisationsledare med minst 100
Resultat: Svårberäknat, då vi inte fått uppgift från alla lokalavdelningar, men vår uppskattning kring det vi
känner till är ca 80 nya. Inte färre.
Minska antalet samverkande medlemmar som är tveksamma till fortsatt medlemskap
Resultat: Det har vi uppnått. Se bilaga.
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Öka antalet samverkande medlemmar med minst 2
Resultat: Uppnått. Se bilaga.
Minska antal lokalavdelningar som vill upplösa föreningen eller göra den vilande.
Resultat: Antalet är i huvudsak oförändrat, vilket delvis beror på ålder, ort/kommun/stad och svag
ledarrekrytering.
Föreningen klassificerades i tre olika typer av lokalavdelningar med olika framtidsutsikter:
Traditionella vänortsföreningar har en sämre framtidsprognos. Förnyelse måste ske på detta område av
strukturomvandling.
Arrangörsföreningar. Har en bra framtidsprognos, men är ”eldsjäls”-drivna och därmed mycket
personberoende.
Breddföreningar. Har en mycket bra framtid.
Öka antalet lokalavdelningar med 2, ihop med FNUF
Resultat: Uppnått. Se bilaga.
Öka antalet aktiva distrikt, vilka anordnar möten och studier för lokalavdelningarna, samt informerar och
nystartar lokalavdelningar.
Resultat: Uppnått, men ännu inte alla.
Se bilaga 1 om medlemsutveckling:

Prioriterade organisatoriska nationella aktiviteter
Tre nationella referensgrupper/råd skulle organiseras
Medlem och föreningsutveckling
Resultat: startar våren 2015
Skola och utbildning.
Resultat: Har startat inom ramen för PA Education. Den omfattar också den tredje gruppen som skulle
organiseras och som omfattade arbetsmarknads- och näringsliv, inklusive kultur och turism.

Hemsidan klar december 2014.
Arbetet med en nu hemsida påbörjades under hösten 2014 och de första lokalavdelningar och
distrikt anmälde intresse under december för lokala och regionala hemsidor.
Löpande medlemsbesök
Ett stort antal medlemsbesök har genomförts, men de önskade ”kick-off:en” om kampanj och
ledarförsörjning i varje distrikt blev inte genomförd i tillräckligt utsträckning, då inte alla distrikt
under hösten ville medverka i genomförandet.
Två medlemsmöten för samverkande medlemmar genomfördes på nationell nivå.
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4.0 Fullmäktige 2014
Ordinarie Fullmäktige genomförs under juni 2014.
Förutom sedvanliga frågor, utvärderades strategin och justerades utifrån medlemmarnas beslut.
Nya stadgar diskuterades och beslutades. Ändamålsparagrafens förändring antogs men ska
behandlas igen, på fullmäktige 2016, för att bli gällande.
En rapport lämnades gällande Nordisk TV och fullmäktige beslutade att fortsätta det arbete som
påbörjats.
Arbetet med jubileumsåret 2019 startade. Det är knutet till den kommunikationsplattform som
antogs på extra fullmäktige 2013.

5.0 Prioriterade målgrupper 2014
De målgrupper som prioriterade var
-

6-18 åringar. Huvudsaklig målgrupp i Skolverksamhet och
biblioteksverksamhet och i projektet Nätaktivisterna.
18-30 åringar. Huvudsaklig målgrupp i samverkan med FNUF, i projektet
FUN och Nordjobb
Förvärvsaktiva. Huvudsaklig målgrupp i arbetet för en nordisk
arbetsmarknad och internationalisering av företagandet.
50 +, med betoning på 60+ och uppåt, ledar- och medlemsvärvning i
lokalavdelningar: Prioriterad av fullmäktige.
För att nå ovanstående har vi arbetat med kommunikation till följande

-

Beslutsfattare
Medlemsorganisationer
Opinionsbildare
Partners i genomförande av aktiviteter, projekt och medlemskap i andra organisationer
eller råd
Förebilder

6.0 Kommunikationen
Utifrån den antagna kommunikationsplattformen arbetade vi allt mer med opinionen genom att
försöka komma med på olika agendor.
Expertagendor.
Resultat: Kontakter har tagits med Högskolor, Universitet, myndigheter, andra riksorganisationer
med flera.
Mediaagendor.
Resultat: Beslut har tagits om att förslag till lokala och regionala artiklar. Start 2015. Nordens tidning
förnyas.
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Samtalsagendor.
Resultat: Bland annat The Nordic Way, uppdragen inom Östersjöstrategin och nya
samarbetspartners har skapat möjlighet att medverka i många nya sammanhang som ger
föreningen Norden både legitimitet och status.
Agendor för opinionsmätning.
Resultat: Det enda vi gjort här är en efterfrågan på offerter för en nya opinionsundersökning om
Norden i Sverige.
Politikeragendor.
Resultat: Se samtalsagendor ovan.
Medlemsagendor.
Resultat: Nya strategi, ny hemsida, nytt medlemsregister, ökat antal besök, nyhetsbrev en gång i
månaden, förnyelse av tidningen, nya utbildningar, nya informationsmaterial mm har medfört att
fler föreningar har diskuterat de gemensamma frågorna och uppdragen.
Intressentagendor.
Resultat: Se samtals- och medlemsagendor.
Året 2014 var Sveriges Riksdag ordförandeland för Nordiska Rådet. Det gav unikt tillfälle att i
samverka med staten, Riksdagen, kommuner och andra organisationer för att etablera Norden som
ett viktigt område för samverkan och samarbete i syfte att bevara och vidareutveckla ett antal
viktiga värden. Ordförandeåret medförde också en ökad publicitet, flera möten och seminarier och
att Norden flyttade upp på olika agendor (se ovan under kommunikation).

7.0 Lokalavdelningarna
Centralstyrelsen

Tar fram underlag för lokala utspel i media för att påverka den politiska dagordningen lokalt
och regionalt.
Resultat: Underlag finns, men det har önskats i det närmaste färdiga artiklar.

Uppmärksammar det nordiska samarbetet och ordförandeskapet i Nordiska rådet. Uppslag
om aktiviteter sprids bl.a. i Nordens tidning och på hemsidan.
Resultat: Genomfört.


Informations- och opinionsbildningsarbete

- Publikationer som Nordens Tidning, hemsida och studiematerial
-Ökad samverkan med andra nationella och nordiska organisationer och etablering av
Organisationernas Nordiska Nätverk, språkvård med mera genom FNF.
- Information och erbjudanden på hemsida och i Nordens tidning
- Förslag till lokala aktiviteter, teman och seminarier i samband med Nordens dag, Nordiskt
gästabud, biblioteksveckan har skickats ut.
- Arbetet med att utveckla nordiskt gästabud till en kulturvecka/kulturmånad, och Nordisk
biblioteksvecka till en litteraturvecka/litteraturmånad har påbörjats
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- Utställningar på FN-dagen, Europadagen m fl dagar.
- Framtagande av informationsmaterial att användas av förtroendevalda ledare,
Resultat: Uppgifterna är genomförda i alla delar utom utveckling av litteratur- och kulturmånaderna
i mars och november.
- Medborgar- och företagsinformation via Hallå Norden och informationskontoren.
Resultat: Detta är inte föreningens egen verksamhet. Hallå Norden är NMR:s
informationsverksamhet och Informationskontoren i Göteborg och Umeå är Föreningarna Nordens
Förbunds verksamheter. Samverkan har skett när de passat.
- I samband med projektet Företagsamma unga nordbor genomförs aktiviteter i lokala nätverk, och
därtill knutna möten och seminarier
Resultat: Projektet slutfört. Se särskild projektredovisning för respektive år. Ca 580 kulturaktörer är
med i ett nätverk som administreras av föreningen Norden.
- Utveckling av lokalavdelningarnas delaktighet i internationella projekt och uppdrag, såsom Arktisk,
Barents, Nordkalotten, Kvarken, Östersjöprogrammet, södra Östersjösamarbetet,
Öresundsregionen, Nordsjöprogrammet med flera.
Resultat: Arbetet har börjat med fokus på 4 områden: Norden, Nordsjöregionen, Nordkalotten och
Östersjöstrategin.
- Stödja lokalavdelningarna i deras planering så alla har en plan som omfattar Fullmäktiges beslut
om nordiska ambitioner, verksamhet och föreningen som organisatör
Resultat: Arbetet pågår. Löpande möten och påminnelser via bland annat Nyhetsbrev.
- Stöd till hur man formulerar och söker projektmedel. Ibland, efter noga överväganden, också
medverka i projekt som kan spridas till andra medlemmar.
Resultat: Service när medlemmar frågar finns. Organisationernas Nordiska Nätverk, FNF:s
skolhemsida, PA Education, HA Involve and capacitybuilding, Baltic Training Program, FUN är
exempel på projekt medlemsorganisationer kan delta i.
- Arbete sker lokalt i kommunerna för att dels stödja lokalavdelningar i deras marknadsförings- och
värvningsarbete, dels öka antalet lokalavdelningar.
Resultat: Löpande arbete.
- Lokalavdelningar uppmuntras att mötas mer i sina distrikt, minst två gånger per år. I detta syfte
byggs ett samarbete upp i första hand med studieförbund och FHSK. Centralstyrelse och kansli
medverkar på minst ett sådant möte per år per distrikt.
Resultat: Löpande arbete. Antalet oförändrat under 2014. Fler distriktsmöten planerade för våren
2015, förutom årsmöte.
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- Fler kurser och studietillfällen arrangeras i samverkan mellan distrikt studieförbund och FHSK.
Särskilt för nya förtroendevalda och ledare.
Resultat: Planering som sker i samverkan med SV:s regioner. Fler kontakter har etablerats under
våren och hösten 2014. Verkan av detta kan komma under 2015. Om inte så får centralstyrelsen
nog ta initiativ till styrelse- och förtroendemannautbildningar.
- Där distrikten inte fungerar ska centralstyrelsen och kansliet träda in och erbjuda studietillfällen
Resultat: Planeras ihop med SV, som är lite försenade i sin omorganisation, men under slutet på
2014 verkar vara på plats.
- Förslag på nationella partner tas fram för Nordens dag, FN-dagen, Nordiskt Gästabud,
Europadagen, Nordiska biblioteksveckan där särskilt Ordförandeskapets frågor blir tema.
Resultat: Skedde, men i för liten skala. Endast Barn Så In I Norden och Vuxenskolan blev klara.
- Styrelsen och kansli medverkar på distriktens årsmöten.
Resultat: Uppnått där inbjudan fanns.
- Samverkan med FNUF och LA för att stärka 18-30 åringarnas kunskap, attityd och handling i att
bedriva affärer, skaffa jobb, utbilda sig, bosätta sig, resa och känna till Norden mm. Särskilt viktigt
är att lyfta fram ungdomarnas ”företagsamhet”. Detta blir del i andra aktiviteter, förutom att en
särskild
partnerstruktur kommer byggas lokalt.
Resultat: Samtal har pågått. FNUF deltar med på avdelningsmöten. FNUF har plats i Nordens
Tidning. Nordjobb ligger på FNF och där sker en samverkan gällande rekrytering av medlemmar.
FNUF har varit med på möten inom ramen för PA Education.

7.0 Distrikten
Föreningen Nordens distrikt är regionala organ med ändamål att genom självständig verksamhet
främja det nordiska samarbetet i enlighet med föreningens syften.
Distrikt är en sammanslutning av lokal- och ungdomsavdelningar inom ett av föreningens styrelse
fastställt geografiskt område. Distriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman.
Verkställande organ är distriktsstyrelsen. Om distrikt består av endast en avdelning, utövar
avdelningens årsmöte också distriktsstämmans befogenheter.
Centralstyrelsen
- Utarbetar underlag för att påverka den regionala dagordningen, landstingens och länsstyrelsernas
stöd till nordiskt utbyte och nordiskt samhällsbygge, stöd till arbete i förvaltningsområden
(minoritetsspråk)
Resultat: Inom PA Education och HA Involve and capacitybuilding, samt ”vänort 3.0” pågår ett
omfattande arbete för lokal och regional utveckling. Bland annat byggande av nya nätverk och
kompetensutveckling.
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- Deltar på årsmöten våren 2014.
Resultat: Deltagit där inbjudan funnits.
- Distrikten uppmuntras anordna möten inför eller under den svenska riksdagsvalet och under det
svenska nordiska ordförandeåret 2014. Coachas i samarbets- och utvecklingsprojekt där
lokalavdelningar ingår. Stöds i arbetet med att båda och stödja lokalavdelningarnas utveckling.
Resultat: Löpande arbete, och nu med stöd av nya stadgar för distrikten antagna på fullmäktige
2014.
- Ett särskilt arbete sker kring Nordkalottkonferensen 22-24 augusti 2014
Resultat: Se rapport från konferensen som hölls i Kiruna.
- I samband med projektet Företagsamma unga nordbor genomförs uppbyggnad av lokala nätverk,
och därtill knutna möten och seminarier.
Resultat: Har ej genomförts.
- Samverkan med FNUF och distrikten för att stärka 18-30 åringarnas kunskap, attityd och handling i
att bedriva affärer, skaffa jobb, utbilda sig, bosätta sig, resa och känna till Norden mm. Särskilt
viktigt är att lyfta framungdomarnas ”företagsamhet”. Detta blir del i andra aktiviteter, förutom att
en särskild partnerstruktur kommer att byggas regionalt.
Resultat: Se ovan under lokalavdelningar

8.0 Samverkande medlemmar
Samverkande medlemmar är bland annat ideella föreningar, förbund, med riksomfattande
verksamhet, eller verksamhet i flera län.
Centralstyrelsen
- Tar i samverkan med samverkande medlemmar fram underlag för att påverka den politiska
dagordningen.
Resultat: Har inte genomförts
- Bedriver informations-och upplysningsarbete om det nordiska arbetet.
Resultat: Två möten, Nordens Tidning, Inbjudan till Organisationernas Nordiska Nätverk och att
medverka på Baltic Sea NGO Forum
- Samverkan sker med FNF gällande utveckling av nätverk för de nordiska
samorganisationerna och nätverken.
Resultat: Pågår
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- En särskild kommunikationsplan, liksom rekryteringsplan tas fram för att dels öka antalet
medlemmar.
Resultat: Ej klar.
-Konferens genomförs i januari/februari år 2014 om det program som gäller för Ordförandeåret för
Riksdagens nordiska delegation.
Resultat: Genomfördes, men senare under april.
- Grundutbildning startar för handläggare i Nordisk politik och samhällskunskap. På motsvarande
sätt som för ambassaderna.
Resultat: Under planering, ej genomfört.
- Bjuder in Samverkande medlemmar till möte under Almedalen
Resultat: Gjordes.
- Inbjuds att delta på Baltic Sea NGO forum och Nordkalottkonferensen
Resultat: Gjordes.

9.0 Skolmedlemmar
Antalet skolmedlemmar är mycket betydelsefullt, dels för legitimiteten men också för att lyckas
med uppdraget. Ju fler skolor som är delaktiga desto fler kommer omfattas om ambitionen om
bättre Norden- och språkkunskap.
Skolmedlemskapet är nu anpassat till de nya kurs- och läroplanerna.
För och med skolmedlemmarna genomförs
- Utveckling av ”Från förskola till högskola/universitet”. Kring detta samlas experter i ett skol- och
utbildningsråd, en nordisk plattform tas fram, och samverkan med olika partner sker i både
kommunikation och projekt. Det är också ett uppdrag inom ramen för Östersjöstrategin, PA
Education. Det omfattar förutom utbildning och ungdom och arbetskraftens rörlighet.
Resultat: En ny strategi är under utarbetande som bygger på en samordning mellan ”Från förskola
till Högskola” och PA Education. Där finns en grupp och ett nätverk under PA Education som
kommer omsättas i ett svenskt organisations- och organisationsarbete. Parallellt med detta sker en
satsning på ”elevhälsa” i skolan med särskild satsning på ”fysisk aktivitet och elev- och
studenthälsa”. Arbetet knyts samman med ”vänort 3.0” och samarbete med andra
skolor/kommuner över gränserna.
Språk, historia, kultur och samhällskunskap har en särskild betydelse och en satsning
planeras knuten till litteraturmånad och kulturmånad (se lokalavdelning ovan)
- En särskild satsning som också omfattar biblioteken sker med Lunds Universitet, Skandinavien

Studies, och i samverkan med Biskops- Arnö. Ett särskilt letters of intent är tecknat mellan parterna,
och omfattar hur forskningen kan dels nå lärarutbildningar, folkbildningen och föreningslivet.
Resultat: Projektplanering skedde. Ännu inga synbara resultat.
- Ökad medlemsvärvning

Resultat: Se medlemsbilaga.
- Bättre service bland annat genom att samla nordiskt skolmaterial på ett gemensamt ställe,
fortsatta samnordiska seminarier för lärare och lärarutbildare, medverka till att bygga ut den
nordiska skolhemsidan, och intressera fler att bli vänklasser och arrangera besök av norska och
danska författare på skolor och bibliotek.
Resultat: FNF:s skolhemsida är klar och fungerar. Allt fler registrerar sig. Där kan man få fatt
nordiskt skolmaterial och vänklasser mm.
Norska författare på skolorna sker i samarbete med Norge och med stöd av Svensk- Norska
kulturfonden.
Danska författare är under diskussion.
Samnordiska lärarseminarier borde kanske arrangeras av FNF i samverkan med föreningarna, då allt
fler systerföreningar har problem att ha en skoltjänst på sina föreningar.
- Nordiska lärarstipendier
Resultat: Få sökande. Frågan är om det ska finnas kvar.
- Författarskola på Biskops Arnö.
Resultat: genomförs. Se redovisning från Biskops Arnö.
- Uppmuntra förlag att producera läromedel om Norden och översätta nordisk barnlitteratur
Resultat: Löpande arbete
- Juniorläger i Hilleröd
Resultat: Genomförd.
- Språkaktiviteter på Europiska språkdagen den 26 september på medlemsskolor och språkcafe’
och monter i Europahuset
Resultat: Genomfört. Bra med närvaro, men ett mer offensivt program behöver utarbetas.
- Nordiskt Gästabud i skolorna i form av nordisk skolmatvecka med nordisk meny och andra
aktiviteter, och särskild lyfta fram Nordens Dag 23 mars och t ex Helsingsforsavtalets grundläggande
principer för samarbete i Norden
Resultat: Gästabud och Nordens Dag genomfört. Men som tidigare visa behöver de utvecklas och
det sker inom ramen för litteratur-och kulturmånad (se ovan under avdelningar)
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- Nordisk biblioteksvecka vecka 46 i skolorna, knuten till bland annat Kura gryning och Kura
Skymning
Resultat: Genomfört. Se rapport från FNF.
- Resa/utbildning för Nordenkorrespondenter
Resultat: Genomförd på Nordiska rådets session.
- Särskilt utbyte startar för att stärka idrott och hälsa i skolan, i samverkan med bland annat
skolidrottsförbunden.
Resultat: Sundsvalls Kommun och Elevhälsa vill samarbeta om detta.
Sammanfattningsvis
Nordenskolor har fått
information och stöd med undervisningsmaterial som till exempel den samnordiska skolplattformen
www.nordeniskolan.org


Bokpaket samt utbildningar om antirasism och nätaktivism



Möjlighet att söka lärarstipendier



Prenumeration på Nordens Tidning



Nordisk meny till en skolmatvecka kring Nordens dag den 23 mars



Aktiviteter under Nordisk biblioteksvecka



Författarbesök (gäller mellanstadier) och



Nordenkorrespondenterna (resa till Nordiska rådets session för gymnasieelever som går
samhällsvetar- eller medialinjen)



Möjlighet att påverka i och med att ni blir anslutna till en av våra lokalavdelningar



Skapa vänklasser inom Norden och Nordens grannländer.



Bli en del av vårt nordiska samarbetsnätverk där både elever och lärare ska få chans att kunna
påverka och uppleva den nordiska modellen och The Nordic Way

10. Biblioteksmedlemmar
Biblioteken är viktiga arenor för att sprida kunskap om Norden, men också för att skapa en känsla
för språk, kultur och livet i Norden.
-Ett särskilt arbete sker för att stödja bibliotekens roll i lokalsamhälle och gentemot skolor. Det ska
främja deltagandet i de olika valen som genomförs under 2014. ”Den nordiska modellen” med flera
aspekter kan antas få ökat utrymme i valen.
Resultat: Samtal med vår medlemsorganisation Svenska Biblioteksföreningen utmynnade i att vi
inte själva gjorde något, utan det som skedde gjordes av dem.
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- En särskild satsning som också omfattar skolan och folkbildningen sker med Lunds Universitet,
Skandinavien Studies, och i samverkan med Biskops- Arnö. Ett särskilt letters of intent är tecknat
mellan parterna, och omfattar hur forskningen kan dels nå lärarutbildningar, folkbildningen och
föreningslivet.
Resultat: Se ovan.
- Nordisk biblioteksvecka, med Kura gryning och Kurs skymning
Resultat. Se verksamhetsberättelse FNF.
- Ökad medlemsvärvning av biblioteksmedlemmar
Resultat. Se medlemsbilaga
- Biblioteken kan uppmärksamma Nordens Dag
Resultat: Information i nyhetsbrev
- Arbetet sker i samverkan med SV. Biblioteksföreningen
Resultat: Två möten och flera kontakter kring Barn SÅ In I Norden har genomförts.

11.0 Samarbete med BISKOPS-ARNÖ
Samverkan med Biskops-Arnö är viktigt. Under 2014 utreds och påbörjas arbetet med det nordiska
institutet på BA. En större satsning påbörjas med fokus på ut bildning av ledare och ambassadörer.
En ny överenskommelse ligger till grund för samarbetet, antagen 2012.


Gemensamt möte har genomförts mellan styrelserna



Gemensamt möte har inte genomförts för personalgrupperna

En särskild satsning sker med Lunds Universitet, Skandinavien Studies, och i samverkan med
föreningen. Ett särskilt letters of intent är tecknat mellan parterna, och omfattar hur forskningen
kan dels nå lärarutbildningar, folkbildningen och föreningslivet.
Resultat: Se ovan
Samverkan i att utveckla folkbildnings- och studieverksamheten både i samhället och i Föreningen
Norden.
Resultat: löpande
Egen sida i Norden Tidning och länk på hemsidan
Resultat: löpande

För 2014 planerads och genomfördes olika aktiviteter som framgår av bland annat
författarläger, ambassadkurs och Fullmäktige.
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12.0 Samverkan med studieförbund
Samverkan med samtliga studieförbund bör öka, dels av skälet att öka det lokala och regionala
arbetet, men också för att stärka distriktens verksamhet och ekonomi. Distriktens arbete kan i ökad
utsträckning baseras på folkbildningsuppdraget, internt och externt.


Samarbete sker Vuxenskolan


Distriktvisa planeringsöverläggningar har inte genomförts men planeringssamtal pågår med
vuxenskolan med sikte på att stärka studieverksamheten i distrikten.

13.0 Fondverksamheten
Föreningen Norden administrerar två bilaterala nordiska fonderna i Sverige:
Svensk-isländska samarbetsfonden
Föreningen utser en ledamot att ingå i styrelsen och f n är föreningen representerad av Eva Smekal.
Svensk-danska kulturfonden
Föreningen utser en ledamot att ingå i styrelsen och f n är föreningen representerad av Hans
Wallmark.
Dessa stiftelser är självständiga och föreningen handhar enligt avtal med respektive fond
administrationen och genomförandet av fondstyrelsebeslut. Fonddirektör är Britta Nygård.
De båda bilaterala fonderna, Kulturfonden för Sverige och Finland och Svensk-norska
samarbetsfonden hade under 2014 sin verksamhet i samma lokaler som föreningen. Fonddirektör
för dessa fonder är Mats Wallenius.

14.0 Projekt- och uppdragsverksamheten
Projekt- och uppdragsverksamheten omfattar främst
- Arbete för ”Öppenhet, fred och demokrati” sker i samverkan med Ålands fredsinstitut m fl.
Resultat: Föreningen och FNUF har deltagit på två seminarier.
- Nordkalottkonferensen.
Resultat: Se särskild redovisning.
Två möten har genomförts för att se vad som kan utvecklas inom Nordsjöregionen.
- Företagsamma unga nordbor, FUN
Resultat: Projektet avslutat. Slutredovisning i särskild rapport.
- Antirasism och integrationsprojekt
Resultat: Arbetet med Nätaktivisterna pågår för fullt. Antalet skolor som utbildads under 2014 var
ca 50. Fler lokalavdelningar har ”integration” som tema såsom Borlänge och Bjurholm.
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- Samverkan med Nordjobb
Resultat: Nordjobb drivs av FNF. Vi har hjälpt till med kommunikation. Ca 170 ungdomar
sommarjobbade i Sverige.

Utbildning, ungdom och arbetskraftens rörlighet
- Uppdrag inom Östersjöstrategin (EUSBSR) som prioritetssamordnare inom PA Education
Resultat: Fokus under året var mobilisering av aktörer från ett flernivåperspektiv. Seminarier med
detta syfte genomfördes i Finland, Polen samt i Sverige. Vidare förbereddes sk. flaggskepp inom
flera av de politikområden som ingår i uppdraget. Det handlar om insatser för att motverka tidiga
skolavhopp samt ungdomsarbetslöshet, livslångt lärande med fokus på 55+, internationalisering av
yrkesutbildning, entreprenörskap och praktisk tillämpning i samarbete med företag, underlätta
arbetskraftens rörlighet i regionen samt ökat samarbete inom forskning. Under året har även
Östersjöstrategins handlingsplan reviderats.

HansaECVET (en del av flaggskeppet BTP inom Östersjöstrategin (EUSBSR))
Resultat: Projektet som syftar till ökad internationalisering av yrkesutbildning genom samarbete
mellan utbildningsinstitutioner i Östersjöregionen genomförde dels en workshop i Hamburg i juni
samt en lärarfortbildning i Stockholm i september. I projektet medverkar 16 utbildningsinstitutioner
från såväl gymnasial som eftergymnasial nivå, två från vart och ett av de åtta länderna; Danmark,
Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland samt Sverige. Dessutom medverkar 16 företag
som tar emot praktikanter från dessa utbildningar.
Ökat mellanfolkligt samarbete
- Uppdrag som nationell fokalpunkt för Baltic Sea NGO Network
Resultat: Det årliga Forumet genomfördes under året i Åbo under Östersjöveckan, första veckan i
juni. Forumet samlade 200 deltagare från 11 länder i regionen. Deltagare som representerade civil
samhället. I Sverige arrangerades ett möte med den svenska delen av nätverket den 18 december.

Ökad samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle
- Uppdrag inom Östersjöstrategin (EUSBSR) som horisontell samordnare inom HA Involve
Resultat: En kapacitetsplattform har utvecklats under året med syfte att stärka aktörer från ett
flernivåperspektiv i deras arbete inom den makroregionala strategin. Ett möte med aktörer i
Lettland genomfördes under året. Handlingsplanen har reviderats under året. Detta knyts samman
med en ny ledarutbildning i Sverige ihop med Svenska Institutet och ”vänort 3.0”.
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En gemensam kurs genomfördes i oktober med Solna Stad. Över 50 deltagare från ca 26 kommuner
och landsting deltog. Medverkande var bland annat Europiska Socialfonden, Tillväxtverket, Svenska
Institutet, SKL.
Kvinnligt företagande
- QuickIGA (ett flaggskepp inom Östersjöstrategin som avslutades i maj 2014)
Resultat: Projektet syftade till att stärka kvinnors möjligheter till arbete och företagande i södra
delen av Östersjöregionen. Erfarenheter hämtades från de nordiska länderna och testades,
vidareutvecklades av aktörer i främst Litauen, Polen, Tyskland sam i Vitryssland. Projektet
avslutades med en konferens i Hamburg den 18, och 19 februari.

15.0 HALLÅ NORDEN och Informationskontoren
Hallå Norden är dels en informationstjänst för medborgare om de nordiska länderna. Det är också
en kanal till beslutsfattare om vilka gränshinder medborgarna stöter på, och skillnader mellan de
olika länderna. Verksamheten bedrivs i HB fram till en annan överenskommelse gjort med NMR.
Se egen verksamhetsberättelse.

16.0 Samverkan med det offentliga Norden
Samverkan med det offentliga Norden sker dels genom deltagande på möten, både nationellt och
på nordisk nivå, dels genom kommunikativ verksamhet om det nordiska samarbetet i NR och NMR.
Det finns en överenskommelse sedan år 2002 med Nordiska Rådet som beskriver vilka uppgifter
som Föreningen Norden ska arbeta med.
En särskild plan tas fram för 2014, som avser samverkan kring ordförandeåret i Nordiska rådet.

17.0 Samverkan med FNF
FNF
Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan för de nationella Norden-föreningarna och
har till huvuduppgift att samordna föreningarnas gemensamma intressen i arbetet med att stärka
det folkliga nordiska samarbetet på alla områden.
Förbundets högsta beslutande organ är Presidiet, som är sammansatt av ordföranden i de
nationella föreningarna. Det finns också så kallat direktörsmöten som förbereder och samordnar
verksamhet mellan styrelsen.
Det finns ett antal gemensamma projekt och utredningar som är av både praktisk natur och
policykaraktär, en gemensam hemsida, en gemensam skolhemsida. olika informationskontoren är
föremål för årliga överläggningar, Nordjobb, den nordiska biblioteksveckan, nordiskt gästabud,
klimatutmaningen och språkvård.
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Enligt beslut på fullmäktige ska föreningen agera för att en förening bildas i Norden. Ett sådant
initiativ har tagits dels genom att ta upp de på möte, dels genom att skicka brev till samtliga
föreningar.
18.0 Ett Nordens Hus och flytt till nya lokaler
Utredningen pågår. Klar våren 2015.
19.0 Styrelse, kansli mm
Styrelsen har haft 6 st möten

Arkivering
Under 2014 ingick föreningen avtal med TAM-arkivet. Tidigare har material deponerats hos
Riksarkivet. Chefen för TAM-arkivet är Lars-Erik Hansen och han har tidigare ombesörjt gallring och
överlämnande till riksarkivet. Föreningen får lättare tillgång till sitt arkivmaterial genom TAM-arkivet
som har kommunikation med riksarkivet.
En dokumenthanteringsplan påbörjades under 2014 och kommer att bli klar i början av 2015.
Kanslipersonalen kommer att utbildas i användningen av planen såväl när det gäller konventionell
arkivering som digital arkivering.
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Information lokalavdelningar
Avgiften för ny medlem i Föreningen Norden har varit 175 kronor. Avgiften för fortsatt
medlemskap bestämmer respektive avdelning själv. 50 kronor av avgiften går till den centrala
verksamheten och resten till lokalavdelningen. Föreningen Norden hade 8617 enskilda betalande
medlemmar den 31 december 2014, vilket innebär att antalet har ökat med 54 personer under
året. Antalet familjemedlemmar ökade med 12 personer till 3369. Antalet hedersmedlemmar var
24 stycken. Det totala antalet betalande medlemmar, alla medlemskategorier inräknade, var
14 152, en minskning med 112.

Medlemsanslutning
Enskilda medlemmar
Familjemedlemmar
Samverkande medlemmar
Stödjande, hedersoch ständiga medlemmar
Skolmedlemmar
Biblioteksmedlemmar
Ungdomsmedlemmar

2013
8563
3357
32

2014
8617
3369
39

118
332
177
1685
14264

116
323
179
1509
14152
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BLEKINGE
Ordförande: Roland Svensson
Tfn: 0454-32 17 89
E-post: roland.svensson@gamma.telenordia.se
Sekreterare: Bert König
Tfn: 0457-421 07
E-post: bertkonig@hotmail.com
Avdelningar
Karlshamn
Karlskrona

2013
902
470

2014
916
449

DALARNA
Ordförande: Anders Forsberg
Tfn: 0226-585 05/073-833 93 50
E-post: andev2@outlook.com
Avdelningar
Avesta
Borlänge
Falun (nedlagd)
Hedemora
Leksand
Mora

2013
38
48
42
96
2
71

2014
39
49
1
91
67

GÄVLEBORG
Ordförande: Anne-Katrine Dunker
Tfn: 026-259 419/070-343 96 37
E-post: annekatrine.dunker@gmail.com
Sekreterare: Anita Båth
Tfn: 0651-209 09/076-824 35 75
E-post: anita.bath44@gmail.com
Avdelningar
Bollnäs/Ovanåker
Gävle
Hofors
Hudiksvall
Ockelbo
Sandviken
Söderhamn

2013
42
117
37
344
18
148
53

2014
111
1
408
17
176
-
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GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
Ordförande: Kent Olsson
Tfn: 0523-126 64/ 070-200 30 73
E-post: kentb.olsson@telia.com
Sekreterare: Jan Lund
Tfn: 0522-64 44 16, 073-738 79 86
E-post: jan.lund41@gmail.com
Kansli: Föreningen Norden/Nordiskt infokontor
c/o TILLT, Packhusplatsen 2
Tfn: 031-711 58 68
E-post: info@gbg.norden.se
Avdelningar
Göteborg
Kungälv
Lysekil
Mölndal
Norra Bohuslän
Munkedal
Uddevalla

2013
283
78
84
103
139
59
80

2014
272
71
84
120
161
49
80

HALLAND
Ordförande: Göran Hegen
Tfn: 035-10 78 26/ 070-558 28 83
E-post: hegen@home.se
Sekreterare: Monica Carlsson
Tfn: 0346-151 73/072-701 26 24
E-post: 034615173@telia.com
Avdelningar
Falkenberg
Fjärås- Löftadalen
Getinge-Harplinge
Halmstad
Himledalen-Lindberga
Laholm
Morup-Vinberg
Norra Halland
Tvååker
Varberg
Viske Härad
Ätradalen

2013
81
107
98
121
168
143
52
72
90
Nedlagd
85
95

2014
79
108
96
107
171
134
59
63
80
Nedlagd
86
100
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JÄMTLAND
Ordförande: Monika Hedman
Tfn: 070-289 35 43
E-post: monika.hedman@gmail.com
Sekreterare: Bert-Olof Zackrisson
Tel: 063-12 90 08
E-post: bert-olof.zackrisson@ostersund.se
Avdelningar
Östersund

2013
84

2014
81

JÖNKÖPING
Ordförande: Anna-Brita Nilsson
Tfn: 036-14 41 38/073-634 71 50
E-post: anna.brita.nilsson@telia.com
Sekreterare: Kerstin Rittmark
Tfn: 0140-306 01, 070-679 66 81
E-post: kerstin.rittmark@telia.com
Avdelningar
Eksjö
Huskvarna
Jönköping
Nässjö
Tranås

2013
54
158
110
93
Nedlagd

2014
57
162
109
88
Nedlagd

KALMAR
Ordförande: Kent Ivarsson
Tfn: 0495-603 25
E-post: kent.ivarsson@telia.com
Sekreterare: Kent Ivarsson
Tfn: 0495-603 25
E-post: kent.ivarsson@telia.com
Avdelningar
Kalmar
Nybro
Vimmerby
Västervik

2013
77
101
108
123

2014
79
105
101
129

Bilaga 3

KRONOBERG
Ordförande: Rolf Wenander
Tfn: 0470-463 55, 073-046 59 13
E-post: rolf.wenander@glocalnet.net
Sekreterare: Börge Nielsen
Tfn: 073-181 22 66
E-post: borge.nielsen@alvesta.se
Avdelningar
Alvesta
Lessebo
Tingsryd
Växjö
Älmhult

2013
61
23
51
96
Nedlagd

2014
59
23
50
90
Nedlagd

NORRBOTTEN
Ordförande: Eivor Olofsson
Tfn: 0922-300 17
E-post: eivor.olofsson@svefi.net
Sekreterare: Marit Lamberg
Tfn: 0920-22 56 61, 070-658 30 77/Fax:0920-87370
E-post: nordenbd.marit@telia.com
Avdelningar
Boden
Gällivare-Malmberget
Haparanda
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn (vilande)
Övertorneå

2013
32
22
78
36
86
167
23
85
2
23

2014
32
21
95
37
93
159
23
81
2
23
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SKARABORG
Ordförande i Skara avd: Sven-Olof Ask
Tfn: 0511-16540
E-post: sven-olof.ask@tele2.se
Avdelningar
Essunga
Falköping
Hjo
Mariestad
Töreboda
Skara
Skövde

2013
53
83
40

2014
52
93
36

16
128
106

15
122
98

SKÅNE
Ordförande: Cristina Husmark Pehrsson
Tfn: 0703-439 645
E-post: boketofta@yahoo.se
Sekreterare: Kerstin Persson
Tfn: 0418-430901/0739-845589
E-post: kerstin.persson@mah.se
Avdelning
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Klippan
Kristianstad
Landskrona
Lund
Malmö
Ystad-Österlen
Ängelholm

2013
78
78
894
163
64
106
212
161
143
Nedlagd
11

2014
97
80
862
248
61
218
169
145
Nedlagd
108

STOCKHOLM
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Ordförande: Gunnar Stenarv
Tfn: 070-546 30 14
E-post: gunnar.stenarv@gmail.com
Sekreterare: Katarina Fagerström
Tfn: 073-718 65 43
E-post: kattta@hotmail.com
Avdelningar
Haninge (vilande)
Huddinge
Norrtälje
Nynäshamn
Södertälje
Stockholm
Täby

2013
16
Nedlagd
90
6
68
591
46

2014
16
Nedlagd
88
5
68
583
44

SÖDERMANLAND
Ordförande: Christina Ericsson
Tfn: 0155-26 87 72, 070-769 56 76
E-post: christina.ericsson@allt2.se
Sekreterare: Gert Andersson
Tfn: 0155-930 37, 070-659 21 37
E-post: gertandersson14@gmail.com
Avdelningar
Eskilstuna
Nyköping
Strängnäs

2013
48
138
83

2014
47
136
72

UPPSALA
Ordförande: Per Olof Widell
Tfn: 018-51 06 41
E-post: perolof.widell@nybyvision.se
Sekreterare: Håkan Welin
Tfn: 0171-448 635
E-post: hakan.welin@bktv.nu
Avdelningar
Enköping
Håbo
Uppsala
Östhammar

2013
42
119
175
41

2014
43
112
179
41
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VÄRMLAND
Ordförande: Marie-Louise Örtengren
Tfn: 0550-82074/072-230 12 90
E-post: liset@hotmail.se
Sekreterare: Berit Hansen
Tfn: 0570-71 17 90/070-552 53 03
E-post: berit.hansen@telia.com
Avdelningar
Arvika
Filipstad
Hagfors
Karlstad
Kristinehamn
Kil
Torsby

2013
212
Nedlagd
27
95
58
6
90

2014
210
Nedlagd
28
94
61
6
9

VÄSTERBOTTEN
Vice ordförande: Jan-Erik Lundberg
Tfn: 090-14 11 96/070-657 37 12
E-post: jan-erik.lundberg@hotmail.se
Sekreterare: Ulf Lassén
Tfn: 090-13 27 73/070-213 27 73
E-post: ulf@norden.se
Kansli: Föreningen Norden Västerbotten
Tfn: 090-16 34 75
E-post: ulf@norden.se
Avdelningar
Bjurholm
Dorotea
Lycksele
Nordmaling
Robertsfors
Skellefteå
Tärnaby-Storuman
Umeå

2013
86
39
32
17
1
32
5
97

2014
87
34
36
15
1
30
5
100

VÄSTERNORRLAND
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Ordförande: Ann Gerd Strömquist
Tfn: 0620-101 35/070-566 81 37
E-post: ann-gerd@outlook.com
Avdelningar
Sollefteå
Sundsvall-Timrå
Örnsköldsvik

2013
38
104
87

2014
38
119
85

VÄSTMANLAND
Ordförande: Alice Widlund
Tfn: 021-33 02 82/070-395 44 22
E-post: alicewidlund@tele2.se
Sekreterare: Gunnar Stenås
Tfn: 070-550 66 85
E-post: gunnar.stenas@gmail.com
Avdelningar
Fagersta
Köping (vilande)
Sala
Västerås

2013
109
3
119
182

2014
113
2
117
191

ÄLVSBORG
Ordförande: Barbro Sjölin
Tfn: 0321-711 55/072-372 70 06
E-post: barbro.sjolin@tele2.se
Sekreterare: Gunnel Andersson
Tfn: 0520-718 45/070-573 68 61
E-post: gunnel.andersson@kub.trollhattan.se
Avdelningar
Ale
Alingsås
Bengtsfors-Dals Ed
Borås
Färgelanda
Lerum
Lilla Edet
Trollhättan
Ulricehamn
Vänersborg
Åmål (vilande)

2013
25
54
39
39
55
149
21
50
67
94
10

2014
24
52
38
38
56
151
24
47
65
94
10
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ÖREBRO
Ordförande i Örebro avd: Torgny Larsson
Tfn: 019-22 21 52/070-546 54 05
E-post: torgny.larsson@orebro.se
Avdelningar
Kopparberg
Kumla
Nora
Örebro

2013
45
42
57
114

2014
41
38
63
108

ÖSTERGÖTLAND
Ordförande: Kerstin Carlsson
Tfn: 0143-106 19
E-post: Kerstin.vadstena@telia.com
Sekreterare: Christian Söderström
Tfn: 011-39 70 70/070-234 52 13
E-post: christian.soderstrom@telia.com
Kansli: Föreningen Norden Norrköping
Box 2262
600 02 Norrköping
Tel: 011-12 33 41

Avdelningar
Motala
Norrköping
Vadstena

2013
25
286
31

2014
23
282
30

