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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 
Fredrik Masulo Wickberg, 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 

TERESA UHRDIN, redovisningsekonomi/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 

ELIN SÖRENSSON, förenings- och organisationsutveckling, medlemsvård 
Tlf: 0708-92 32 48 
e-post: elin@norden.se  
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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 

Hallå Norden 
ANNA SOPHIE LIEBST, projektledare 
Tlf: 08 506 113 35 

 

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 

 
Hedersledamöter 
Thorbjörn Fälldin 
Lennart Fridén 
Sven Johansson 
Åke Landqvist 
Barbro Olausson 
Sten-Olov Nilsson 

Arne Johansson 

Siw Christensen 
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Eva Smekal 

Christina Ericsson 

Per Olof Widell 

Representation 

Nordiska rådet 
Vid rådets session i Reykjavik representerades föreningen av generalsekreteraren Bo 
Andersson, ordförande Sinikka Bohlin och organisationsutvecklare Elin Sörensson. 
 
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 
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1.0 Utvecklingsarbetet har startat  
 
Det nordiska samarbetet ska underlättas och öka. Det är föreningen Nordens ändamål.   
 
För att lyckas bättre med att förverkliga ändamålet i vår tid har föreningen Norden utvecklat 
har 5K. Det står för Kontaktskapande verksamhet, Kommunikationsfrämjande verksamhet, 
Kunskapsutveckling och -spridning, Koordination av projekt och utveckling av verksamhet för 
att nå önskad Kulturutveckling. Kulturutveckling omfattar samhället alla institutioner, 
relationer och verksamheter, de vill säga, samhällsutveckling, konst och kulturella och kreativa 
näringar. 
 
Föreningen har sedan dess start brett humanistiskt demokratiskt synsätt med folkbildningens 
mål att främja människors möjlighet att leva fria, rika och meningsfulla liv. Det sker bland 
annat genom att förstärka kunskap, vänskap och samarbetet mellan individer och 
organisationer. Grundvillkoren för att lyckas med detta är öppenhet, fred och demokrati. 
 
Arbetet består av många delar men de knyts samman i fyra begrepp: Mellanfolkligt nordiskt 
samarbete – inåt och utåt Norden, ”vänort 3.0” eller innovations- och utvecklingskommuner, 
folkbildning- och föreningsarbete. 
 
Föreningen har haft tre föreningsmål. 

 Fler medlemmar 
 Fler organisations- och aktivitetsledare 

 Fler medlemsorganisationer 
 Tre mål för paraplyorganisationen på nationell nivå.   

 Fungerande samverkan och nätverk nationell i det nationella och internationella 
samarbetet och utbytet 

 Fungerande samverkan och nätverk på distriktsnivå 
 Fungerande samverkan och nätverk på lokal nivå 

 

Fem övergripande mål för samhällskommunikationen. 

 Ökat samarbete och utbyte mellan länderna 
 Bättre kunskap i skola och samhället om den nordiska språkpolitiken och ökad 

skandinavisk språkförståelse inom Sverige 
 Ökad kunskap om Norden och dess grannregioner i Sverige 
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 Bättre och utökat samarbete mellan aktörer för att stärka arbetsmarknaden, 
näringslivet, utbildningen, välfärden och en god naturmiljö i Norden och berörda 
närområden 

 Öka kunskapen om och respekten för allas människors lika värde, och människors fri 
och rättigheter 
 

2.0 Föreningsutveckling i sammandrag 

 

Centralstyrelsens mål för föreningsutveckling under 2014: 

 

Detta följer den prognos som diskuterades i centralstyrelsen 2012. 

Minska antalet medlemmar som utträder med 100 personer. 
 
Resultat: Det har vi uppnått. 

Öka antalet nya medlemmar med minst 700 
 
Resultat: Det har vi uppnått. 

Öka antalet samverkande medlemmar med minst 5 
 
Resultat: det har vi uppnått  

Minska antal lokalavdelningar som vill upplösas eller bli vilande.  
 
Resultat: Antalet har minskat. Men några upplöses blir vilande pga ålder. 

Öka antalet nya lokalavdelningar ihop med FNUF med minst 3 st. 
 
Resultat: FNUF har lyckats bra med sitt arbeta att bilda nya föreningar. Föreningen Norden 
har inte varit lika effektiva. 

Öka antalet aktiva distrikt, vilka anordnar möten och studier för lokalavdelningarna, samt 
informerar och nystartar lokalavdelningar. 
 
Resultat: De nya stadgarna för distrikten har ännu inte blivit översatta i verksamhetsplaner. 
Kunskapen om de nya stadgarna är fortfarande låg och alla har ännu inte antagit dem på sina 
årsmöten. Det gäller också de nya stadgarna för lokalavdelningarna. 
 
Åtgärd: Det krävs en ny informationsrunda om att anta de nya stadgarna och börja arbeta 
efter dem. En utbildning steg 1-3 finns framtagen. 
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Prioriterade organisatoriska nationella aktiviteter för samordning. 

 

Tre nationella referensgrupper/råd skulle organiseras på följande områden 

- Medlems- och föreningsutveckling  
 
Resultat: En marknadsgrupp finns. 

- Skola och utbildning 
 
Resultat: Är under bildande. 

- Arbetsmarknads- och näringsliv, inklusive kultur och turism 
 
Resultat: Är knutet till uppdraget PA Education 

 

Ett särskilt arbete påbörjas redan hösten 2014 med inriktning på föreningens 100-årsjubileum 2019. 

Resultat: Utkast till aktiviteter har presenterats på styrelsen. Medel har satts av i eget kapital. 

Bokproduktion har igångsatts med TAM, tjänstemannaarkivet. Tre digitala böcker kommer publiceras 

innan 2019. 

 

3.0 Målgrupper  
Styrelsen valde utifrån fullmäktiges beslut att arbeta med fölande målgrupper 
 

 0-6 åringar  
(Målgrupp personal, tjänstemän, politiker, föräldrar och föreningar) 

 6-18 åringar  
(Målgrupp personal, tjänstemän, politiker, föräldrar och föreningar) 

 18-30 åringar   
(Målgrupp är både ovanstående plus ”ungdomarna” själva) 

 Förvärvsaktiva   
 50 + (med betoning på 60+ och uppåt: Prioriterad av fullmäktige) 

För att nå ovanstående målgrupper har föreningen arbetet och samverkat med  
 Beslutsfattare inom olika sektorer och organisationer 

 Medlemsorganisationer, lokalt och regionalt, men också riksorganisationer. 
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 Opinionsbildare, i form av andra media och viktiga organisationsanknutna 
företrädare för olika områden.  

 Partners i genomförande av aktiviteter, projekt och medlemskap i andra 
organisationer eller råd 

 Förebilder har vi inte börjat arbeta med än, men de kommer ske under 2017. 
Kontakter har tagits. 

 En särskild kommunikationsplan är framtagen för att nå och samverka med dessa 
grupper. 
 

4.0 Lokalavdelningarna 

Centralstyrelsen  
 
- Tar fram underlag för lokala utspel i media för att påverka den politiska dagordningen lokalt 
och regionalt.  
 
Resultat: Underlag för lokala insändare har tagits fram gällande ID-kontroller, gränshinder och 
rörlighet. De kom med i flera lokala tidningar, men också i sociala media. 
 
- Organisations- och verksamhetsutveckling, informations- och opinionsbildningsarbetet 
utvecklades bland annat genom 
 
Resultat:  
a) Nordens Tidning har utkommit med 4 nr. Tidningen har förändrats ytterligare i riktning mot 
att täcka hela föreningens uppdrag. Se inledningen ovan. 
 
b) Hemsidan har varit föremål för genomförande, bland annat utbildningar och service. 
 
c) Webbmaterial samordnas med Föreningen Nordens Förbund och särskilt Gästabud, 
Biblioteksveckan och Norden i Skolan och andra kampanjer med dem. Det finns också 
hemsida knuten EU-uppdraget i Östersjöstrategin, särskilt inom PA Education, som idag 
omfattar ett svenskt nätverk på ca 250 intressenter inom utbildning, arbetsmarknad och 
forskning. 
 
d) kampanj- och studiematerial tas fram löpande. Vad gäller studiematerial har årsboken 
Drottning Margareta varit ett mycket framgångsrikt studiematerial. The Nordic Way togs fram 
under hösten i en svensk och engelsk version. Det distribuerade också i 11 000 ex. via alla 
ambassader runt om i världen. 
 
e) Löpande information och erbjudanden ges på hemsida och i Nordens tidning 
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f) Förslag till lokala aktiviteter, teman och seminarier har tagits fram i samband med Nordens 
dag, Nordiskt gästabud och biblioteksveckan.  
 
Under året har också genomfört möten med ordförande om att utveckla tre 
verksamhetsperioder: Litteraturmånad i november. Kulturmånad i mars. Och Sommar-
Norden. Dessa förslag har fått et gott mottagande och är nu en del av verksamheten 2016. 
 
g) Informationsmaterial har tagits fram att användas av förtroendevalda, ledare, informatörer 
och medlemsvärvare 
 
h) Medborgarinformation har lämnats via Hallå Norden (dotterbolaget Arena Norden, nu 
avvecklat av styrelsen den 231712 2015) och av informationskontoren i Umeå och Göteborg. 
 
i) I samband med projektet Företagsamma Unga Nordbor (FUN) har genomförts två 
workshops och verksamheten har nu integrerats i den ordinarie verksamheten, särskilt 
Skolverksamheten. 
 
j) Utveckling av lokalavdelningarnas delaktighet i internationella  
 projekt och uppdrag har varit föremål för planering under 2015. Det stora möjligheter knutna 
till partnerskap med kommuner och andra aktörer. Men de finns också ett stort behov av 
reorganiseras av vänortsutbyte bland annat som del av integrationsarbetet. Både 
vänortsarbetet liksom innovations- och utvecklingskommuner har möjlighet att utvecklas på 
ett fint sätt. 
 
h) Stöd till lokalavdelningarna skulle ges så att deras lokala planer omfattade genomförande 
Fullmäktiges har getts på tre sätt: nyhetsbrev, möten och utbildningar. Intresset från 
lokalavdelningarna har inte varit särskilt stort. Det bör vi fundera lite kring, hur kopplingen 
mellan gemensamma satsningar beslutade på fullmäktige kan omfattas i någon form av vald 
aktivitet på lokala nivå, och hur denna verksamhet sedan kan diskuteras och utvecklas på 
nästkommande fullmäktige. Som i en lärande organisation. 
 
i) Stöd har getts till de som varit intresserade hur man formulerar och söker projektmedel.  
 
j) Stöd till de lokala utvecklingsarbetet i kommunerna har varit föremål för planering och nu 
finns mer eller mindre färdiga utvecklings- och värvningsplaner, för de som är intresserade. 
 
k) Lokalavdelningar har uppmuntrats att mötas i sina distrikt, minst två gånger per år och att i 
samarbete samverka med studieförbund och FHSK.  
 
l) Fler kurser och studietillfällen har arrangerats i samverkan mellan distrikt, 
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 studieförbund och FHSK, men väldigt ojämnt över landet och inte alls i den utsträckning som 
fullmäktige önskade, för att lyckas med lokalt och regionalt genomförande av 
inriktningsdokumntet. Inte heller för nyvalda förtroendevalda.  
 
Centralstyrelsen och kansliet har under 2015 inte ersatts distriktens insatser på detta område 
såsom det var tänkt, vilket delvis beror på samarbetet med vuxenskolan. Men de beror också 
på att utbildningsarbetet inom föreningen ännu inte blivit tillräckligt väl organiserat mellan 
kansli och distrikt. 
 

5.0 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 
 
  Resultat: 
 

 Underlag har utarbetats för att påverka den regionala dagordningen. Se ovan under 
lokalavdelning. 
 

 Samtal för med finsk förvaltningsområden inför Finlands 100-årsjubileum 
 

 Styrelse och kansli har medverkat på de årsmöten där medverkan önskats. 
 

 Distrikt skulle ges stöd att i sin tur stödja lokalavdelningar som deltar i samarbets- och 
utvecklingsprojekt, eller utveckling av vänortsarbetet. Som mötesplats. Som 
utbildningsplats. För kompetensutveckling. För kontakter med regionala organ.  
 
Norrbotten har önskat samarbete i detta, inget annat distrikt. 
 

 Det saknas fortfarande ett effektivt stöd till distrikten i arbetet med att bilda nya 
lokalavdelningar.  
 
När det gäller stöd i utveckling av skola, bibliotek och annan gränsöverskridande 
verksamhetsutveckling finns idag stöd för de som vill delta i denna del. 
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6.0 Samverkande medlemmar 

Samverkande medlemmar är bland annat ideella föreningar, förbund, med riksomfattande 
verksamhet, eller verksamhet i flera län. 
 

    Insändare med mera har tagits fram Se ovan under lokalavdelning, för att påverka 
opinionen och beslutsfattare att börja samtala om de svåra frågorna gällande 
migration, ID-kontroller med mera. 
 

    Två möten har genomförts för och med samverkan medlemmar. Fler har blivit 
delaktiga i Organisationernas Nordiska Nätverk. I samband med Almedalen 
genomfördes möten separat med samverkande medlemmar, men inte som grupp. Det 
var inte möjlig 
 

    En särskild kommunikationsplan skulle utarbetas med samverkans medlemmar. Någon 
sådan har inte utarbetats under 2015.  
 

    Grundutbildning för nordiska handläggare hos de samverkande medlemmarna finns. 
Den motsvarar vad som erbjuds ambassaderna på Biskops Arnö. Ej genomförd 2015.  
 
Det omfattar också start av ett program vid namn Nordic Ledarship Program, som är 
en sidoutveckling av ett större arbete vid namn Transnational Development 
Programme. 
 

    Samverkan medlemmar har bjudits in att delta på Baltic Sea NGO:s forum 
 

7.0 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 med skandinaviska språk 
(2011). 
 
För och med skolmedlemmarna genomfördes bland annat: 
 

    Utveckling har skett av konceptet ”Från förskola till högskola/universitet”. Därtill har 
lagts livslångt lärande. Mycket sker inom ramen för PA Education. 
 

    Ett arbeta har startats för att organisera nya kontakter och nätverk. Kring dessa samlas 
experter, lärarföreningar, myndigheter och samverkan sker med olika partner sker i 
både kommunikation och projekt. 
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 Ett sådant projekt är med Rädda Barnen och ett antal kommuner (Under planering 
2015) för att hitta nya sätt att med folkbildningens metoder och i samarbete med 
skolor med flera effektivt skapa samlevnad och inkludering för ensamkommande barn. 
 

 Ett samtal pågår mellan Nordplus och föreningen Norden om ett förnyat samarbete 
gällande information och att stimulera lärarutbyte. 
 

 Fler andra projekt sker under PA Education. Det redovisas separat, men de största leds 
av Sveriges Kommuner och Landsting och avser åtgärder för att nå de barn och 
ungdomar som inte går i skolan eller är i arbete (NEETS). Ett annat är 
internationalisering av utbildning. Ett tredje är samverkan mellan 
forskningsinstitutioner. Ett fjärde är att utveckla entreprenörskap bland studenter. 
 

 Servicen har förbättrats vad gäller nordiskt skolmaterial på www.nordeniskolan.se, 
utveckling av samnordiska seminarier för lärare och lärarutbildare  
 

 Författarbesök har genomförts på skolor.  
 

 Nordiska lärarstipendier har delats ut. 
 

 På bokmässan togs kontakter med förslag för att uppmuntra produktion av läromedel 
om Norden och översätta nordisk barnlitteratur 
 

 Juniorläger i Hilleröd stöddes 
 

 Språkaktiviteter på Europiska språkdagen den 26 september på medlemsskolor och 
språkcafe’ och monter i Europahuset 
 

 Nordiskt Gästabud genomfördes i skolor, och Nordens Dag lyftes särskilt fram. 
 

 Nordisk biblioteksvecka genomfördes vecka 46, knuten till bland annat högläsning i 
samband med Kura gryning och Kura Skymning 
 

 Någon verksamhet för Nordenkorrespondenter genomfördes inte. Orsak. Övriga 
föreningar ville eller kunde inte. 
 

 Diskussioner har startat med ett antal aktörer gällande att stärka idrott och hälsa i 
skolan, i samverkan med bland annat skolidrottsförbunden.  
 

 Ett ”nordiskt kultur- och fortbildningscentrum” med fortbildning med mera planeras, 
men inte med de aktörer som fanns med i planen för 2015. Utan med fritidsforum, 
lärarföreningar med flera och Göteborgs Universitet, kulturvetenskap. 
 

 Avslutningsvis. Ett nytt program för utveckling av skolverksamheten togs fram hösten 
2015. Det ingår nu i verksamhet 2016. 

http://www.nordeniskolan.se/
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8.0 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 arbete har påbörjats för att stödja bibliotekens roll i lokalsamhälle och i relationer till 
skolor. Samtal pågår med vår samverkande medlem, Svenska Biblioteksföreningen. 
 

 En särskild satsning skulle omfatta skolan och folkbildningen ihop med Lunds 
Universitet, Skandinavien Studies. Ett så kallat letters of intent är tecknat mellan 
parterna, och omfattar hur forskningen kan dels nå lärarutbildningar, folkbildningen 
och föreningslivet. Den drivande personen har flyttat till Göteborg Univ, och i 
samband med den dalade verksamheten under hösten 2015, men de omstartas under 
2016. Då breddas, enligt planerna, med Svenska Institutets utlandsskolor i språk, ca 
220 stycken. 
 

 Nordisk biblioteksvecka, med Kura gryning och Kurs skymning genomfördes enligt plan 
 

 Ett nordiskt bibliotekscentrum i Västerbotten skulle utvecklas av nordiska 
informationskontoret. Idén lever, men ännu har det inte blivit av. 
 

 En ny biblioteksidé har utvecklats, där bibliotek ingår i en ökad lokal samverkan med 
fritidsforums medlemmar, samt med Folkets Hus och Parker. Detta som ett led i 
arbetet att stärka demokrati, folkbildning och integration. Kring detta ingår också ett 
utvecklat vänortsutbyte tillika ökat nordiskt samarbete. 
 

9.0 Samarbete med BISKOPS-ARNÖ 

Samverkan med Biskops-Arnö är viktigt. Under 2015 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. 
 

 BA har en sida i Norden Tidning 
 BA har en länk på hemsidan 
 En ambassadträff om Norden genomförs på BA 

 Bibliotekarie på BA skriver nyhetsbrev om Nordisk litteratur som går ut till biblioteks- 
och skolmedlemmar 
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10.0 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 främst med Vuxenskolan 

 Distriktvisa planeringsöverläggningar skulle ha genomförts, men en av vuxenskolans 
region och något av våra distrikt har genomfört möten om studieplanering. 

 

11.0 Fondverksamheten 

Föreningen Norden administrerar och/eller samarbetar med de fyra bilaterala nordiska 

fonderna i Sverige: 

 

 Kulturfonden för Sverige och Finland  

 Svensk-isländska samarbetsfonden (vi har VD-ansvar för denna) 

 Svensk-norska samarbetsfonden  

 Svensk-danska kulturfonden (vi har VD-ansvar för denna) 
 
Administrationen skiljer sig något åt och preciseras i uppdrag enligt avtal med respektive 
fond.  Det handlar om att administrera fonder och fondstyrelsebeslut.  
 

12.0 Projekt- och uppdragsverksamheten 

Projekt- och uppdragsverksamheten inklusive vägledning omfattar främst 

Öppenhet, fred och demokrati  
a) samverkan med Ålands fredsinstitut m fl. (FNUF har tagit på sig ansvaret att vara 
fokalpunkt) 
 
Resultat: Se särskild slutrapport. 
 
Medborgarinformation, gränshinder  
a) Hallå Norden 
 
Resultat: Se särskild rapport. 
 
Utbildning, ungdom och arbetskraftens rörlighet 
a) FNF genomför Nordjobb. 
b) Uppdrag inom Östersjöstrategin (EUSBSR) som prioritetssamordnare inom PA Education 
c) HansaECVET (en del av flaggskeppet BTP inom Östersjöstrategin (EUSBSR)) 
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Resultat: Se särskilda rapporter 
 
- Ökat mellanfolkligt samarbete 
a) Uppdrag som nationell fokalpunkt för Baltic Sea NGO Network 
 
Resultat: Föreningen har haft två möten i Sverige. Deltagit i möten med BSNGON och 
medverkat på Forum.  
 
b) Nordsjöprogrammet är föremål för möte våren 2016, ihop med bl.a. västra 
Götalandsregionen. 
 
- Ökad samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle i  
a) Nordisk samverkan på kommunal, regional och nationell nivå genom bland annat HA 
involve (nu med namn HA capacity) inom Östersjöstrategin. 
 
Resultat: Se särskild rapport. Direkt nytta för lokalavdelningar och distrikt är möjlighet till ett 
nytt vänortsutbyte baserat på temaområden och kompetensutveckling/lärande. Särskilda 
koncept är framtagna för att stödja denna lokala och regionala utveckling. 
 
- Antirasism och integrationsprojekt/nätaktivisterna. Samverkan med Ung Media och Ungdom 
mot rasism. 
 
Resultat: Ca 150 gymnasieskolor har nåtts till 2015. Projektet har deltagit i massmedia och är 
mycket uppmärksammat. Projektet avslutas våren 2016 och ska då ha nått 200 
gymnasieskolor. 
 
- Kvinnligt företagande  
a) QuickIGA (ett flaggskepp inom Östersjöstrategin som avslutas i maj 2014) 
 
Resultat: Se särskild rapport 
 

13.0 HALLÅ NORDEN och Informationskontoren 

Hallå Norden är en informationstjänst tillhörande Nordiska ministerrådet 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. 
 
Resultat: Hallå Norden. Se särskild rapport, men kort kan sägas att verksamheten omfattade 
över 1 miljon besökare 2015 och ett stort antal aktiverade gränshinderfrågor. 

Vad gäller informationsverksamheten utreds den av Nordiska Ministerrådet som inte blev 
klara 2015. Deras utredning förväntas pågå till sommaren 2016. 

  



 
 

Bilaga 3 

14.0 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. 

 löpande samverkan har skett med UD,  
 Utbyte har skett med riksdagens delegation för nordiska rådet. 

 Ambassadutbildningar 
 Seminarier/möten har genomförts 
 Möten för samordning mellan Norden och Östersjöstrategin där Danmark, Finland, 

Sverige och Åland varit berörda av politik och fondmedel. Detta för att mnska risken 
för bland annat nya gränshinder. 

 

15.0 Samverkan med FNF OCH FNUF  
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.  

FNF redovisar sin verksamhet i en egen berättelse.  

Centralstyrelsen har haft i uppdrag att försöka få tillstånd en gemensam nordisk förening, en 
gemensam tidning och en gemensam hemsida. Brev har sänts till samtliga föreningar om en 
förening. Finland har ställt sig positiva till diskussionen. Norge har sagt nej. Övriga svarare 
efter att de haft sina fullmäktige/årsmöten/kongresser. En gemensam tidning har inte heller 
varit möjligt, men samtal förs om en gemensam digital tidning som också skulle vara knuten 
till en gemensam hemsida.  

Under 2015 genomfördes det första representantskapet i FNF. Ombud från alla länder 

träffades och diskuterade de gemensamma stadgarna, verksamheten, organisation med mera 

 

FNUF 

Samverkan med FNUF varit ett diskussionsämne under 2015. Inom vad och hur? Samtalet har 

rört frågor allt från kommunikation och värvning, medlemskap, föreningsbildning, samverkan i 

konkreta utåtriktade aktiviteter, projekt och samverkan kring administration. 
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Samtal har först mellan enskilda verksamhetsområden och FNUF, som PA Education, 

föreningsservice, utbildning, medlemsadministration. 

 

Samarbetet kommer utifrån dessa samtal vidareutvecklas med i konkreta lösningar mellan 

föreningen Norden och FNUF under 2016.  

 

16.0 Ett Nordens Hus 

Utredning gällande Nordens hus i Stockholm är överlämnad till regeringen. 

 

17.0 Styrelsen och valberedningen 

Styrelsen har haft 5 möten, varav 4 möten på Drottninggatan och 1 i Jurmala, Lettland.  

Revisorerna har tillgång till lokalerna och ska ges den service som krävs för att deras arbete 

ska fungera effektivt. 
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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. 125 kronor av avgiften går till den 
centrala verksamheten och resten till lokalavdelningen. Föreningen Norden hade 6710 
enskilda betalande medlemmar den 31 december 2015, vilket innebär att antalet har minskat 
med 1164 personer under året. Antalet familjemedlemmar sjönk med 519 personer till 2614. 
Antalet hedersmedlemmar var 24 stycken. Det totala antalet medlemmar, alla 
medlemskategorier inräknade, var 11 571, en minskning med 1933. 
 
 
Medlemsanslutning  2014 2015 
Enskilda medlemmar  7874 6710 
Familjemedlemmar  3133 2614 
Samverkande medlemmar        38     45 
Stödjande, heders- 
och ständiga medlemmar    110   106 
Skolmedlemmar    323   268 
Biblioteksmedlemmar    177   153 
Ungdomsmedlemmar  1509 1253 
Nationell förening    340   422 
                     13504         11571      
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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  2014 2015 
Karlshamn  916 856 
Karlskrona  449 373 

 

DALARNA 

Ordförande: Anders Forsberg 
Tfn: 0226-585 05/073-833 93 50 
E-post: andev@outlook.se 
Sekreterare: Rune Dahlén 
Tfn: 0225-803 66/070-558 99 01 
E-post: rune.dahlen@hotmail.com 
 
Avdelningar  2014 2015 
Avesta    39   35 
Borlänge    49   53 
Falun    1 Nedlagd 
Hedemora    91   78 
Leksand    - Nedlagd      
Mora    67   52 

 

GÄVLEBORG 

Ordförande: Anne-Katrine Dunker 
Tfn: 026-25 94 10 /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  2014 2015 
Bollnäs/Ovanåker   -  Nedlagd   
Gävle  111 103 
Hofors      1     0 
Hudiksvall  408 354 
Ockelbo    17   16 
Sandviken  176 150 
Söderhamn    - Vilande 

mailto:roland.svensson@gamma.telenordia.se
mailto:bertkonig@hotmail.com
mailto:andev@outlook.se
mailto:rune.dahlen@hotmail.com
mailto:annekatrine.dunker@
mailto:anita.bath44@gmail.com
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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 
c/o TILLT, Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg 
Tfn: 031-711 58 68 
E-post: info@gbg.norden.se 
 
Avdelningar     2014 2015 
Göteborg      272 230 
Kungälv          71   43 
Lysekil           84   82 
Mölndal       120 140 
Norra Bohuslän        161 137 
Munkedal           49   49 
Uddevalla           80   72 
 

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 
E-post: 034615173@telia.com 
 
Avdelningar     2014 2015 
Falkenberg        79   69 
Fjärås- Löftadalen   108   92 
Getinge-Harplinge      96   83 
Halmstad        107   99 
Himledalen-Lindberga 171 205 
Laholm       134 112 
Morup-Vinberg         59   62 
Norra Halland         63   62 
Tvååker         80           Nedlagd 
Varberg         Nedlagd           Nedlagd 
Viske Härad         86   76 
Ätradalen       100 117 

 

  

mailto:hegen@home.se
mailto:034615173@telia.com
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JÄMTLAND 

Ordförande: Monika Hedman 
Tfn: 070-289 35 43 
E-post: monika.hedman@gmail.com 
    
Avdelningar  2014 2015 
Östersund               81            70 

 
 

JÖNKÖPING 

Ordförande: Anna-Brita Nilsson 
Tfn: 036-14 41 38 
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  2014 2015  
Eksjö    57   46 
Huskvarna  162 151 
Jönköping  109   94 
Nässjö    88   73 
Tranås             Nedlagd            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  2014 2015 
Kalmar    79   62 
Nybro  105   91 
Vimmerby  101   79 
Västervik  129 125 

 
 
 
 
 

  

mailto:monika.hedman@gmail.com
mailto:anna.brita.nilsson@telia.com
mailto:kerstin.rittmark@telia.com
mailto:kent.ivarsson@telia.com
mailto:kent.ivarsson@telia.com
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KRONOBERG 

Ordförande: Rolf Wenander 
E-post: rolfwenander@gmail.com 
Tfn: 0470-463 55, 073-046 59 13 
Sekreterare: Börge Nielsen 
Tfn: 073-181 22 66 
E-post: borge.nielsen@alvesta.se 
 
Avdelningar  2014 2015 
Alvesta    59   52 
Lessebo    23   20 
Tingsryd    50   41 
Växjö    90   73 
Älmhult                              Nedlagd            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 
Kansli: Stationsgatan 38, 972 32 Luleå 
 
Avdelningar      2014 2015 
Boden        32   23 
Gällivare-Malmberget   21   15 
Haparanda        95 102 
Kalix        37   33 
Kiruna        93   99 
Luleå      159 131 
Pajala        23   22 
Piteå        81   74 
Älvsbyn (vilande)            2     2 
Övertorneå        23   15 

 

 

 

 

 

mailto:rolfwenander@gmail.com
mailto:borge.nielsen@alvesta.se
mailto:eivor.olofsson@svefi.net
mailto:nordenbd.marit@telia.com


 
 

Bilaga 3 

SKARABORG 

Ordförande: Kerstin Alberius 
Tfn: 070-217 40 41 
E-post: kerstin@alberius.se  
Sekreterare: Inga-Britt Holmqvist 
Tfn: 0500-49 10 74 
E-post:- 
 
Avdelningar      2014 2015 
Essunga        52   46 
Falköping        93   70 
Hjo        36   29 
Mariestad/Töreboda   15   10          
Skara      122 103 
Skövde        98   86 

 

SKÅNE 

Ordförande: Fredrik Jakobsen 
Tfn: 076-234 54 14 
E-post: fredrik@fn.norden.se 
Sekreterare: Kerstin Persson 
Tfn: 073-984 5589 
E-post: kerstin.persson@mah.se 
 
Avdelning      2014 2015 
Båstad        97    93 
Eslöv        80    70 
Helsingborg      862   612 
Hässleholm      248   145 
Klippan        61    56 
Kristianstad     -               Nedlagd 
Landskrona  218   183 
Lund  169   126 
Malmö  145   114 
Ystad-Österlen                  Nedlagd              Nedlagd 
Ängelholm  108     93 

  

mailto:fredrik@fn.norden.se
mailto:kerstin.persson@mah.se
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STOCKHOLM 

Ordförande: Barbro Graeffe 
Tfn: 08-35 06 28/073-810 80 93  
E-post: barbrograeffe@yahoo.se 
Sekreterare: Katarina Fagerström 
Tfn: 073-718 65 43  
E-post: kattta@hotmail.com 
 
Avdelningar  2014 2015 
Haninge (vilande)    16   13 
Huddinge                           Nedlagd           Nedlagd 
Norrtälje    88   75 
Nynäshamn      5     5 
Södertälje    68   56 
Stockholm  583 537 
Täby    44   38 

 

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  2014 2015 
Eskilstuna    47   37 
Nyköping  136 107 
Strängnäs    72   62 

 

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  2014 2015 
Enköping    43   42 
Håbo  112   59 
Uppsala  179 168 
Östhammar    41   40 

  

mailto:barbrograeffe@yahoo.se
mailto:kattta@hotmail.com
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mailto:gertandersson14@gmail.com
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VÄRMLAND 

Ordförande: Marie-Louise Örtengren 
Tfn: 0550-82074 
E-post: liset@hotmail.se 
Sekreterare: Berit Hansen 
Tfn: 0570-711790 
E-post: berit.hansen@telia.com 
 
Avdelningar    2014 2015 
Arvika     210  195 
Filipstad          Nedlagd           Nedlagd  
Hagfors       28    25 
Karlstad       94    81 
Kristinehamn       61    49 
Kil           6      5 
Torsby       90    71 

 

VÄSTERBOTTEN 

Ordförande: Jan-Erik Lundberg 
Tfn: 090-14 11 96 
E-post: jan-erik.lundberg@hotmail.se 
Sekreterare: kristin Stenmark 
Tfn: 090-18 86 33 
E-post: kristin@norden.se 
Kansli: Föreningen Norden Västerbotten 
Tfn: 090-14 11 96 
E-post: jan.erik.lundberg@hotmail.se 
 
Avdelningar    2014 2015 
Bjurholm       87   91 
Dorotea       34   20 
Lycksele       36   35 
Nordmaling       15   10 
Robertsfors           1     1 
Skellefteå       30   28 
Tärnaby-Storuman         5     5 
Umeå     100   80 
 

  

mailto:kristin@norden.se
mailto:jan.erik.lundberg@hotmail.se
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VÄSTERNORRLAND 

Ordförande: Ann-Gerd Strömquist 
Tfn: 0620-101 35/070-556 0028 
E-post: ann-gerd@outlook.se 
 
Avdelningar  2014 2015 
Sollefteå     38    33 
Sundsvall-Timrå   119  113 
Örnsköldsvik     85    83 
Ådalen    12    33 

 

VÄSTMANLAND 
 
Ordförande: Alice Widlund 
E-post: alicewidlund@tele2.se 
Tfn: 021-33 02 82  
Sekreterare: Gunnar Stenås 
Tfn: 070-550 66 85 
E-post: gunnar.stenas@gmail.com 
 
Avdelningar  2014 2015 
Fagersta  113  103 
Köping (vilande)      2     2 
Sala  117 107 
Västerås  191 179 
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ÄLVSBORG 

Ordförande: Barbro Sjölin 
Tfn: 0321-711 55/072-372 70 06 
E-post: barbro.sjolin@tele2.se 
Sekreterare: Inger Mathisson 
Tfn: 0302-220 64/070-628 31 63 
E-post: i.mathisson@telia.com 
 
Avdelningar  2014 2015 
Ale    24   15 
Alingsås    52   38 
Bengtsfors-Dals Ed    38   32 
Borås    38   34 
Färgelanda    56   53 
Lerum  151 138 
Lilla Edet    24   24 
Trollhättan    47   41 
Ulricehamn    65   65 
Vänersborg    94   89 
Åmål (vilande)    10     8 

 

ÖREBRO 

Ordförande: Torgny Larsson 
Tfn: 019-22 21 52 
E-post: torgny.larsson@orebro.se 
 
Avdelningar  2014 2015 
Kopparberg    41            Nedlagd 
Kumla    38   27 
Nora    63   85 
Örebro  108   94 
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ÖSTERGÖTLAND 

Ordförande: Kerstin Carlsson 
Tfn: 0143-106 91 
E-post: kerstin.vadstena@telia.com  
Sekreterare: Christian Söderström 
Tfn: 011-39 70 70 
E-post: christian.soderstrom@telia.com 
Kansli: Föreningen Norden Norrköping 
Box 2262 
600 02  Norrköping 
Tel: 011-12 33 41 
 
Avdelningar  2014 2015 
Motala    23    23 
Norrköping   283  255 
Vadstena   30    32 

  

mailto:christian.soderstrom@telia.com
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SAMVERKANDE MEDLEMMAR   
ABF 

AX-Amatörkulturens samrådsgrupp 

Baltic Association 

Barn-så in i Norden 

CFF -Centrum för fotografi 

Fatima Unionen 

Film o. Videoförbund 

Finlandssvenskarnas riksförbund 

Folkets Hus och Parker Riksorganisation 

Föreningen Svenska Tonsättare 

Happyspace 

Hem och Samhälle Riksförbundet 

Idrottens Hus 

IOGT-NTO 

Kvarts 

Letterstedtska Föreningen 

Lärarförbundet 

Lärarnas Riksförbund 

NIKK 

Nätverket för Fred på Afrikans Horn  

Riksförbundet Finska Krigsbarn 

Riksförbundet Sveriges Lottakårer 

Riksförbundet Visan i Sverige  

SACO 

Sensus riksförbund 

Solna Stad 

Studiefrämjandet riksförbundet 

Studieförbundet Vuxenskolan 

Subtopia 

Sv Hemslöjdsföreningen riksförbund 

Sv. Folkhögskolans Lärarförbund 

Sv. ingermanländska Riksförbund 

Svensk Biblioteksförening 

Svenska Kompositörer av populärmusik 

Svenska Folkdansringen 

Svenska Konstnärsförbundet 

Svenskar i Världen 

Sverigefinska Riksförbundet 

Sverigefinska yrkes- och affärskvinnors förening  

TAM-Arkiv 

TCO 

Trinambai 

 


