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1.0 EN KORT BAKGRUND
Ändamål, uppgifter i stadgarna och inriktningsdokument är övergripande styrdokument. Denna plan är
prioriteringar kommande två år.
De senare åren har Norden som samarbetsmodell internationell sett fått en allt större
uppmärksamhet. Få andra delar av världen har lyckats finna lösningar utan större konflikter och med
så brett utbyte som i Norden. Under samma tid har ett antal omvärldsproblem skapat nya behov av
ökad samordning och samverkan mellan de nordiska länderna och dess näraliggande regioner, liksom
inom EU. Föreningen Norden är en modig, kompetent och praktisk organisation, som tar tag i de
aktuella frågor som medborgarna pratar om, på ett sådant sätt som stödjer och vidareutvecklar våra
nordiska värden som öppenhet, fred och demokrati, frihet under ansvar. jämställdhet och inkludering,
tillit och demokrati, och med ett internationellt arbetssätt. Det är alldeles tydligt att det mellanfolkliga
samarbetet behöver stärkas på lokal och regional nivå, då det är där vardagens lösningar ligger.
Storpolitikens lösningar är föreningen Norden också intresserade av att samtala kring och det sker
främst på gemensam nordisk nivå. Lokalt och regionalt kan knytas samman med de nationella och
makroregionala nivåer genom folkbildningen metoder, vilka är särskilt viktiga i detta nu.
Det har medfört att även det inhemska intresset har växt. Antalet nordiskt verksamma aktörer har
ökat och ett organisationernas nordiska råd är under bildande. Både NMR och NR ser över sina
arbetsformer för att öka verkningsgraden, samt starta en begränsad samverkan inom EU.
När det gäller Norden och dess näraliggande regioner har samarbetet ökat. Mellan Norden och
Östersjöstrategin, Norden och Nordsjön, Norden och Arktisk mm.
Allt detta skapar nya och bättre förutsättningar för föreningen Norden egna organisationer och det är
vad nedanstående verksamhetsplan handlar om.
Generellt sett ska den redan beslutade kommunikationsplattformen från september 2013, som en
plattform för arbetet fram till 100 års jubiléet 2019. Arbetet ska successivt utvecklas så att en av
medlemmarna tillsatt marknadsförings- och referensgrupp finns tillika en särskild mediastrategi för att
stödja bl.a. lokala och regionala presskontakter, pressmeddelanden med mera.

2.0 LOKALAVDELNINGARNA
Avdelning inom Föreningen Norden har till ändamål att genom självständig verksamhet främja det
nordiska samarbetet i enlighet med föreningens syften. Avdelning bedriver lokal verksamhet inom ett
geografiskt område som utgörs av en eller flera kommuner, eller del av en kommun. Avdelningar är
sammanslutna i distrikt.
Centralstyrelsen ska genom samverkan med lokalavdelningarna
prioritera organisationsutveckling (se plan för fokus i
organisationsutveckling) där 50 + är huvudmålgrupp för lokal medlemsvärvning
-

Sprida och använda Nordens Tidning, hemsida och studiematerial

Ta fram förslag på arrangemang och aktiviteter, samt fler möten inom
organisationen mellan organisations- och aktivitetsledare, riksomfattande kampanjer. Riksomfattande
arrangemang och kampanjer som genomförs eller påbörjas såsom Norden
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Dag, Nordens litteraturmånad, Nordens kulturmånad, nordiska jultraditioner, sommarnorden, kura
skymning och Nordiskt Gästabud.

Stödja lokalavdelningar som bör ha en årlig verksamhetsplan som omfattar nordiska
samhällsambitioner, verksamhet och förening som organisatör. Centralstyrelsen tar fram stöd för att
lokalt aktivt verka i och för det mångkulturella Norden.
-

Stödja ledarförsörjning och ledarutbildning, möten och nätverk mellan ledare.

Utveckla lokalavdelningarna roll som paraplyorganisation med hjälp av ett förnyat
vänortsarbete.
-

Ta personliga kontakter med beslutsfattare och opinionsbildare

Lokalt stöd för organisering av lokalavdelningar, projekt, grupper och nätverk. En särskild
kampanj genomförs i detta syfte. Etapp 2 genomförs till 2017. Sedan tar etapp 3 vid fram till 100
årsjubileumet.
För medlemskategorin ”stödjande medlemmar” (organisation eller annan jurdisk person) tas ett
särskilt informations-och värvningskit fram i samverkan med referensgrupp för lokalavdelningar och
distrikt.
Förnyat vänortsarbete och nordiskt samarbete mellan innovations- och utvecklingskommuner,
inklusive kompetensutvecklingsprogram har startat och kan utvecklas också med föreningslivet.
Lokalavdelningar kan spela en viktig roll som mötesplats mellan lokala aktörer. Ett särskilt stöd tas
fram från centralstyrelsen för detta. Verksamheten kan omfatta olika tema, vilka är enklast att samla
sig kring, tillika skapa samarbete och utbyte över gränserna.
För att hålla ihop året och skapa en nationell kommunikativ effekt har ordförandemöten hösten
2015 samtalet kring tre verksamhetsperioder. Litteraturmånad i november. Kulturmånad i mars. Och
SommarNorden.
Under dessa tre perioder kommer särskilda insatser ske gällande utåtriktade nordiska aktiviteter, vilka
erbjuds kommunmedlemmar och föreningsmedlemmar.

3.0 DISTRIKTEN
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.
Distrikten ska i samverkan med centralstyrelse och förbundskansli ges stöd att utveckla
lokalavdelningarna, arrangera och genomföra möten och ledarutbildningar ex v den pågående
kampanjverksamheten. I vissa fall samordna och genomföra projekt.
Distrikten eller regioner bör ha en mötes- och studieplan ihop med studieförbundet vuxenskolan eller
andra studieförbund för utvecklingsstöd till lokalavdelningar, nybildning av lokalavdelningar, möten för
ledare och ledarutveckling.
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Det förnyade vänortsarbetet och det nya nordiska samarbetet mellan innovations- och
utvecklingskommuner, inklusive kompetensutvecklingsprogram, har startat och kan utvecklas också
med föreningslivet på regional nivå. Distrikt kan spela en viktig roll som mötesplats mellan regionala
aktörer. Ett särskilt stöd tas fram från centralstyrelsen för detta. Verksamheten kan omfatta olika
tema, vilka är enklast att samla sig kring, tillika skapa samarbete och utbyte över gränserna.

4.0 SAMVERKANDE MEDLEMMAR
Samverkande medlemmar är ideella föreningar med riksomfattande verksamhet, eller verksamhet i
flera distrikt.
Centralstyrelsen och förbundskansliet ska i samverkan med medlemmarna
Intressera fler nationella organisationer att via sina nordiska organisationer samverka med FNF:s
”organisationernas nordiska nätverk”, samt det svenska nätverket för samarbete i Norden och i
Östersjöstrategin, samt intressera sina regionala och lokala organisationer att samverka med Nordens
Distrikt och lokalavdelningar.
-

Ta fram publikationer i olika ämnen,

-

Arrangera möten, seminarier och kontakt- och kunskapsresor

-

Bedriva aktiv opinionsbildning

Bjuda in till gemensamma projekt, men också till utbildningar och kompetensutveckling i
gränsöverskridande samarbete och utbyte.

5.0 SKOLMEDLEMMMAR
Antalet skolmedlemmar är mycket betydelsefullt, dels för legitimiteten, dels för att lyckas med det
nordiska uppdraget. Det har bildats ett skol- och utbildningsråd med funktion av att vara en
referensgrupp till Norden i skolan.
Skolmedlemmarna är en del av lokalavdelningarna och därigenom i distrikten. De inbjuds i särskild
ordning till de riksomfattande arrangemang och kampanjer som sker såsom Norden Dag, Nordens
litteraturmånad med kura skymning, Nordens kulturmånad med Nordiskt Gästabud och nordiska
jultraditioner
En ny väg att samverka med skolor sker genom ett utökat samarbete med ämneslärarföreningar.
Nationellt ska en samordning ske, och lokala tillika regionalt ska möten mellan lokalavdelningar/distrikt
och ämneslärare stimuleras och stödjas.
Projektet Norden-korrespondenterna riktar sig särskilt till skrivande ungdomar.
Inom Föreningarna Nordens Förbund finns en särskild nordisk skolhemsida, med både skolmaterial
och sociala medier. Arbetet med att organisera vänskolor och vänklasser har därmed påbörjats. Andra
erbjudanden till skolor kan succesivt knytas till skolhemsidan. Det är en del av en större nordisk
samverkan gällande Norden i skolan.
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6.0 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. Bibliotekens roll för läsvanor, språk och demokrati är mycket viktiga
och bör stärkas.
För och med biblioteksmedlemmarna genomförs i samverkan med ett skol- och utbildningsråd
insatser för fler biblioteksmedlemmar och bättre service.
Biblioteksmedlemmarna är en del av lokalavdelningarna och därigenom distrikten och inbjuds särskilt i
de riksomfattande arrangemang och kampanjer som sker såsom Norden Dag, Nordens
litteraturmånad med kura skymning och Nordens kulturmånad med nordiskt Gästabud och nordiska
jultraditioner
En ny väg att samverka med biblioteken är att se dem som mycket viktiga platser för demokrati och
integration i samverkan med andra organisationer som fritidsforum med flera. Nationellt ska en
samordning ske med olika organisationer och myndigheter. Därefter handlar de om stödja möten
mellan lokalavdelningar/distrikt och bibliotek dels för samverkan lokalt/regionalt, men också som en
de i ett utvecklat vänortsarbete mellan bibliotek i lärande. Arbetet omfattar vidareutveckling av
vänbibliotek.

7.0 SAMARBETE MED FOLKHÖGSKOLAN BISKOPS-ARNÖ
Samverkan med Biskops-Arnö är viktig. Ett nytt avtal har tecknats mellan Föreningen Norden och
Biskops-Arnö. Det pågår ett mycket viktigt samarbete att tillsammans med andra nordiska
folkhögskolor ta fram kurser som stödjer ambitionen om fler ledarutbildningar inom föreningen och
för andra intressenter.
Biskops-Arnös roll är viktig inom sin nordiska nisch och ska ges ett starkt stöd av centralstyrelsen.

10.0 FONDVERKSAMHETEN
Föreningen Norden administrerar två bilaterala nordiska fonderna i Sverige:

Svensk-isländska samarbetsfonden

Svensk-danska kulturfonden
Administrationen preciseras i avtal med respektive fond.

11.0 PROJEKTVERKSAMHETEN
Projektverksamheten omfattar bland annat följande områden
Gränshinder och handelshinder
Utbildning, arbetsmarknad och ungdom
Näringslivets internationalisering
Ökat mellanfolkligt samarbete i Norden och östersjöregionen genom bland annat förnyat
vänortsarbete inom ramen för de samarbetsområden Norden har och de prioriterade områdena som
finns in östersjöstrategin
Företagsamma Nordbor
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Integrationsprojekt
Nordjobb utvecklas i samverkan med FNF
Förnyelse av vänorter, innovations- och utvecklingskommuner, Kompetensutveckling i
gränsöverskridande samarbete och utbyte.
En projektutveckling bör ske i hela landet. En sådan utveckling framgår också av punkterna ovan under
lokalavdelningarna och distrikten.
12.0 SAMVERKAN MED FNUF
Föreningen Norden ska samverka med FNUF bland annat gällande ledarskap, gemensamma projekt
och kansliresurser. En samverkan ska också ske hur man kommunicerar med olika åldersgrupper.

13.0 SAMVERKAN MED DET OFFENTLIGA NORDEN
Samverkan med det offentliga Norden sker dels genom deltagande på möten, både nationellt och på
nordisk nivå, dels genom förberedande och verkställande tjänstemannamöten, samt genom
samarbete med regionförbund, landsting, länsstyrelser och övriga regionala aktörer.
Föreningen Norden ska försöka att få tillstånd regelbundna möten med det offentliga Norden som
direkt är berörda av denna strategi.
Föreningen Norden har en viktig uppgift att dels informera om beslut och pågående arbete, dels
kanalisera folklig kritik och önskemål tillbaka till det offentliga Norden.

14.0 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. Idag finns det en gemensam strategi, en gemensam
kommunikationsplattform samt en hemsida som hänvisar till samtliga nationella hemsidor.
Det pågår samtal inom FNF om
En gemensam tidning och hemsida
En gemensam logga, färg har tagits fram och ska följas upp
Gemensamma projekt som nordjobb och nordisk språkkoordination pågår och de ska få en
starkare nationell förankring
Ökad samverkan genom bland annat Organisationernas Nordiska Råd
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Rambudget 2016-2018

Intäkter (Tkr)

Medlemsavgifter
Statsanslag
Uppdragsintäkter (EU)
Verksamhetsanslag
Administration/hyresintäkter
Försäljning NT
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter

Utfall
2015

Budget
2015

1 101
8 000

1 300
8 000

326
3 388
10
116
178
13 119

470
1 200
30
10
145
11 155

3 539

5 000

3 914
1 795
62
1 165
458
1 220
71
214
514
55
137
0
51
13 195
-76

Budget Preliminär Preliminär
2016
Budget
Budget
2017
2018
1 100
8 000
1 000
470
2 800
30
10
140
13 550

1 050
8 000
1 000
470
2 835
30
10
140
13 535

1 050
8 000
1 000
470
2 905
30
10
140
13 605

1 450
1 220
100
800
400
1 200
100
180
600
90
10
25
0
11 175

4 300
1 000
3 950
1 015
100
980
420
1 000
100
150
500
25
10
0
0
13 550

4 400
1 000
4 050
1 015
100
800
420
1 000
100
150
500
25
10
0
0
13 570

4 350
1 000
4 150
1 015
100
800
420
1 000
100
150
500
0
10
0
0
13 595

-20

0

-35

10

Kostnader (Tkr)
Personalkostnader
Uppdragskostnader (EU)
Lokalkostnader
Administrationskostnader
Allmänna kostnader
Årsanslag
Resor & sammanträden
Informationsverksamhet
Biblioteksverksamhet
Skol- & utbildningsverksamhet
Verksamhet lokalavdelningar / distrikt
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Oföutsett
Nedskrivning andelar Arena Norden
Summa kostnader
Resultat

