Bilaga 5

Uppsala lokalavdelning
Motioner till fullmäktige för Föreningen Norden; Sverige
Lokalföreningen från Uppsala lämnar följande:
- Vad är målet med distriktens verksamhet?
- På vilket sätt och med vilka medel skall dessa mål uppnås?
Motioner:
1. Vi föreslår att distrikten i Föreningen Norden avvecklas eftersom de inte fyller någon
funktion enligt vår mening.
2. Vi föreslår också att kostnaden för påminnelsen av utebliven medlemsavgift till föreningen
inte skall ligga på lokalföreningarna utan betalas centralt!
Styrelsen i lokalföreningen i föreningen Norden i Uppsala
Uppsala den 18 mars 2016

Anne Harblom Jäderlund, Ordförande
Mia Jäderqvist, Sekrterare
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Lerum lokalavdelning
Motion till Föreningen Nordens fullmäktigemöte 2016
Önskar att fullmäktige påverkar utseendet av Föreningen Nordens hemsida. Hemsidan bör väcka och
vidmakthålla intresset för nordiska frågor. Hemsidan bör ge all tänkbar information om Norden.
Hemsidan får gärna vara lite gladare t ex att visa de nordiska ländernas flaggor. De övriga nordiska
hemsidorna kan tas som jämförelse. Det är anmärkningsvärt att man kan länka till Sverige från alla
nordiska länder men inte omvänt från den svenska hemsidan.
Denna motion är antagen av Föreningen Nordens lokalförening i Lerum vid styrelsemöte den 16 mars
Vice ordförande Lauri Recksén
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Hallands distrikt
Motion
Vi är stolta över att Föreningen Norden är en folkrörelse med bred lokal förankring i hela landet.
Distriktet i Halland kan dock konstatera att antalet ombud vid fullmäktige stadigt sjunkit med
minskande medlemsantal. Samtidigt har antalet röstberättigade representanter i övrigt hållits
oförändrat. Härigenom har andelen ombud från basorganisationerna sjunkit.
Styrelsen har uttalat att en översyn av stadgarna skall göras med uppgift att lägga fram förslag på
delvis ändrade och moderniserade stadgar. Distriktet önskar att kommittén därvid får i uppdrag att
lägga förslag som ger medlemmarna i avdelningarna/distrikten ett avgörande och stabilt inflytande på
fullmäktige

Halland i mars 2015
Föreningen Norden Halland
Göran Hegen ordf.
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Hallands distrikt
MOTION till årsstämma 17-19 juni 2016, Biskops Arnö
En klar och tydlig strategi för att rekrytera skolor, lärare och elever till Föreningen Norden genom ett
enkelt och praktiskt studiematerial.
Föreningen Norden har ambitionen att rekrytera skolungdomar – även på grundskolenivå. För de
något äldre finns ju t.ex. FNUF och Nordjobb. Men för att få med skolorna och lärarna måste det
finnas ett lättanvänt och lättfunnet skolmaterial. Det är många, som har svårt att hitta fram till vad de
söker på hemsidan.
Vi vet att aktiviteter finns, men det är svårt att nå ut till dagens lärare, som är överhopade med
ständigt nya direktiv och ändringar av styrdokumenten. Då det är viktigt att visa att det material, som
föreningen Norden har att erbjuda, är lättillgängligt – utan egentligen förberedelser - så att det kan tas
i bruk direkt, för att lärarna ska kunna uppfylla läroplanens krav, när det gäller undervisningen i
nordiska språk, nordisk kultur och allmänt om förhållandena i Norden.
Exempel på skolmaterial: interaktiva övningar, filmer, gärna flera novellfilmer från våra olika nordiska
länder, utveckla spel och t.ex. Nordens natur och näringsliv.
Mer information bör skickas ut till skolorna angående erbjudanden om partnerskolor, elev- och
lärarutbyte.
Hur man upprättar internet/skypekontater
Hur man söker stipendier till kontakts- och utbytesverksamhet.
Det är viktigt att de, som skapar skolmaterialet, har pedagogisk insikt eller kan kontrollera med någon
referensgrupp av lärare som ju är användare och vet vad som är gångbart hos eleverna.
Det måste finnas motivation för skolmedlemskap. Om man kan hitta material gratis på nätet finns ju
ingen anledning att vara medlem. Det behövs ett intressant och specifikt nordenmaterial: bli medlem –
spara tid! Medlemskapet stöder Föreningen Nordens verksamhet.

Falkenberg den 8 februari 2016
Gunilla Carresjö
Bertil Börjesson
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Skåne distrikt
Motion till Föreningen Nordens Fullmäktigemöte 2016
Tematiska lokalavdelningar till Föreningen Norden
Det har på senare tid internt på olika håll inom Föreningen Norden diskuterats hur man ska förhålla sig
till nya s.k. tematiska föreningar. Tematiska föreningar ska i det här sammanhanget förstås som att
man skapar nya lokalavdelningar som har medlemmar från flera geografiska orter samtidigt som man
har ett övergripande tematiskt intresseområde. Det har också inkommit en motion till Föreningen
Norden i Skåne på temat.
Från Föreningen Norden i Skånes sida ser man gärna att den entusiasm och iver som förmodligen finns
i dessa tematiska grupper införlivas i de vanliga leden för revitalisering. Uppfattningen är att
Föreningen Nordens bästa är om dessa grupper organiseras på lokalavdelningsnivå och samtidigt blir
en del av distriktet. Det torde ligga i allas intresse att Föreningen Norden även framgent står starkt och
att allmänheten vet att det finns en stor medlemskår bakom olika politiska uttalanden.
Förutsättningarna för detta torde vara bättre med en större differentiering i medlemsformerna.
Utgående från ovan resonemang föreslås det därför
- att Föreningen Norden i Sverige framgent arbetar för att skapa nya former av organisering så att
tematiska föreningar bereds plats
- att dessa tematiska föreningar som lokalavdelning knyts till respektive distrikt
Skåne mars 2016
Föreningen Norden i Skåne
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Skåne distrikt
Motion till Föreningen Nordens Fullmäktigemöte 2016
Distriktets roll
Föreningen Norden i Skåne har nyligen hållit distriktsstämma och på den presenterades en
verksamhetsplan med tankar kring bl.a. hur lokalavdelningarna ska stöttas och hur föreningen ska
synliggöras bland allmänheten. Det får antas att det finns en bred konsensus kring det faktum att
distriktet har en viktig roll och att det finns arbetsuppgifter som kan rätt utförda kan gagna föreningen
i stort.
I verksamhetsplanen beskrivs bl.a. tankar på hur distriktet kan hjälpa nedlagda föreningar att startas
upp igen och att man kan införa vissa arvoderade styrelseposter för att hjälpa lokalavdelningar med
ekonomihantering etc. I dagsläget råder det dock osäkerhet kring hur distriktet kan arbeta i linje med
sina ambitioner p.g.a. resursbrist och osäkerhet kring vilka arbetsuppgifter som kan anses som
legitima i förhållande till övriga Norden-Sverige.
Föreningen Norden behöver titta på nya lösningar för att möta de utmaningar som bl.a.
medlemstappet innebär. Det skulle därför vara önskvärt att de ambitioner som beskrivs i
verksamhetsplanen genomgås av en arbetsgrupp för att harmoniseras med stadgar och rådande
praxis.
Med utgångspunkt i Föreningen Norden i Skånes verksamhetsplan som bifogas som bilaga och de
ambitioner som beskrivs däri föreslås det att fullmäktige beslutar
- att det tillsätts en arbetsgrupp för att utreda vad som krävs för att ambitionerna i verksamhetsplanen
blir verklighet
Skåne mars 2016
Föreningen Norden i Skåne

