Nyhetsbrev 2017-02-08
Hej,
Här kommer den senaste informationen från Föreningen Norden. Nyhetsbrevet
går till alla styrelsemedlemmar, skol-och biblioteksansvariga, hemsidesansvariga,
medlemsregisteransvariga och informationskontor på alla nivåer. Vi
rekommenderar att ni tar upp det och diskuterar ämnena på nästa styrelsemöte.
Observera att utskicket endast går till de som har ett aktivt uppdrag i
medlemsregistret.
// Elin Sörensson, Organisationsutvecklare
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Årsplanering inför 2017
Januari – mars – Lokala årsmöten
16 januari – manusstopp Nordens Tidning nr 1, tema Finland 100 år
Februari – utskick av påminnelse för medlemsavgiften.
6 februari – Samernas nationaldag
Mars – Kulturmånad
Mars - Nordiskt Gästabud (i anknytning till Nordens Dag)
23 mars - Nordens Dag
27 mars - manusstopp Nordens Tidning nr 2, tema Ordförandeskapet i NMR
Mars (direkt efter lokalt årsmöte) – rapportera in styrelsemedlemmar via KomMed
9 maj – Europadagen

Juni-augusti – Sommarnorden med resor
14 augusti – Manusstopp Nordens Tidning nr 3
26 september – Språkdagen
24 oktober – FN-Dagen
16 oktober – Manusstopp Nordens Tidning nr 4
November – Litteraturmånad med Nordisk Biblioteksvecka (Kura gryning och Kura
skymning)
Oktober-december – Sista kvartalsvärvningen. Nya medlemskap gäller även
under 2017.
November-december - Värvningstävling

Årsmöten
Nu är det hög tid för era lokala årsmöten. Passa på att bjuda ut kansliet eller
centralstyrelsen för att träffa er och berätta vad som händer inom föreningen.
Kontakta den styrelsemedlem ni vill få besök av direkt, eller hör av er till
bo@norden.se för förslag.
På kansliet kan ni kontakta Eydís Inga Valsdóttir, Skol- och biblioteksansvarig, om
ni vill utveckla ert lokala arbete med skolor och bibliotek eller veta mer om vårt
nya skolnäverk. Eydis kan även prata om de projekt FNF driver som inkluderar
skolor och bibliotek. eydis@norden.se
Kontakta Micael Rönntoft, Utvecklingsansvarig, om ni vill utveckla
vänorter/innovationsorter. Som ett exempel i det arbetet kan ni utveckla
mötesplatser för regional utveckling. micael@norden.se
Efter årsmötet skickar ni in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och
protokoll till kansliet för arkivering. Observera att vi inte går igenom era
handlingar. Om tex. föreningen beslutar att lägga ner måste ni meddela detta
separat.
Skicka handlingar till:
Föreningen Norden
Att: Marianne Sandelin
Box 1083
101 39 Stockholm
Årsavgiften

Medlemsavgift
Den lokala årsavgiften avgörs på årsmötet. Föreningen Norden centralt tar
125kr/huvudmedlem och 0kr/familjemedlem.
Detta för att delvis täcka kostnader för Nordens Tidning och medlemsregistret.
För nya medlemmar kostar medlemskapet 175kr för huvudmedlem och 25kr för
familjemedlem det första året, oavsett lokalavdelning.

Ny styrelse
Efter årsmötet måste hemsida och medlemsregister uppdateras med den nya
styrelsen. Saknar ni inlogg eller lösenord till medlemsregistret? Kontakta
marianne@norden.se. För inlogg till hemsidan, kontakta elin@norden.se
Observera, att skicka in listor på styrelsen till kansliet räcker inte som underlag.

Stadgar
Glöm inte att stadgarna förändrats. Ni som inte antagit detta i era lokala stadgar
bör ha detta som en punkt på årsmötet. Det bör även vara en del i er
verksamhetsplanering.
Från stadgarna
§ 2. Uppgifter
Lokalavdelningarna har som kärnverksamhet att:
o samordna medlemmarnas verksamhet inom verksamhetsområdet
o informera om beslut och händelser av vikt till medlemmar, distrikt och till
centralstyrelse
o organisera och samverka med bland annat distrikt, andra avdelningar,
studieförbund och andra utbildningsanordnare för att erbjuda
mötesplatser, samverkansplatser och kunskaps- och kompetensutveckling
o informera om verksamheten, organisera och värva nya medlemmar
o organisera och genomföra årsmöte och andra avdelningsaktiviteter
att i samverkan med centralstyrelsen administrera medlemsfrågor
Distrikten har som kärnverksamhet att:
o samordna medlemsföreningarnas verksamhet inom verksamhetsområdet
o informera om beslut och händelser av vikt till medlemsorganisationer och
till centralstyrelsen
o organisera och samverka med bland annat studieförbund och andra
utbildningsanordnare för att erbjuda mötesplatser, samverkansplatser och
kunskaps- och kompetensutveckling
o samordna och stödja lokalavdelningar och lokal verksamhet

Medlemsstatistik
För att ta ut medlemsstatistik inför årsmötena går ni in i medlemsregistret
KomMed och tar ut en medlemsrapport under Medlem, Rapporter, Medlemsstat.
Där hittar ni en lista med aktiva, inträdda och utträdda medlemmar mellan de
valda datumen.

Påminnelseavier
Påminnelseavier skickas ut under februari till medlemmar som fick 2017 års avi
under september-oktober 2016 men ej ännu betalt. Observera att ingen
påminnelse går ut till nya medlemmar som värvats under 2017 då deras fakturor
inte har ett sista betalningsdatum.
Påminnelseavier kostar 9kr/st + portokostnad. Avierna skickas till huvud- och
familjemedlem var för sig, men med en försändelse per hushåll.
Debitering av påminnelser dras av från återredovisningen som gäller under
perioden 20170101-20170331.

Stödjande medlemmar
Glöm inte att fakturera era lokala, stödjande medlemmar. Ni själva väljer vilken
avgift de stödjande medlemmarna betalar och kansliet administrerar inte dessa.
Skicka in den centrala andelen av medlemsavgiften på125.- för att medlemmen
skall få Nordens Tidning. Behöver ni hjälp med medlemsregistret, kontakta
marianne@norden.se

Personnummer
Vi vill uppmuntra er att ta in personnummer på era medlemmar. Vi vill på sikt
kunna uppdatera medlemsregistret mot folkbokföringen, men för att kunna göra
detta krävs personnummer. Det går att köpa personnummer direkt från
Skatteverket, men det är en kostnad som vi helst håller nere. Personnummer förs
in i medlemsregistret på följande sätt: ÅÅMMDDXXXX. Vi behandlar alla
personuppgifter enligt PUL och ger inte vidare uppgifter till annan part.

Ny medarbetare
Elin Sörensson slutar som organisationsutvecklare i mars och ersätts av en
nyanställd verksamhetsutvecklare. Denna person kommer att fokusera på
utbildningar och kommunikation för lokalavdelningar och distrikt. Förhoppningen
är att personen kommer vara anställd inom kort och kommer kunna komma ut till
er redan under våren.

Nordens dag 23 mars och Nordiskt gästabud
Snart är det dags för Nordens dag och därmed dem Nordiska gästabuden! I år
tar köksmästaren på Biskops Arnö, Mattias Forsberg, fram både en festmeny samt
en skolmeny med finskt tema. Dessutom kommer vi att lansera en skolkampanj
framtagen av Föreningen Norden i Norge som hjälper oss uppmärksamma den
viktiga dagen i Nordens historia när Helsingforsavtalet blev påtecknad. Ni
kommer snart att få mer information om både meny och kampanjen.

Skolmedlemskap 2017
Nu när Föreningen Norden lanserar det nya nordiska utbildningsnätverket kommer
vi att ändra upplägget på vårt skolmedlemskap för 2017. En skola som är medlem
på lokalnivå kommer den även vara medlem i det nordiska utbildningsnätverket.
Skolan får Nordisk tidskrift fyra gånger per år, Nordens tidning i digital version samt
ett nyhetsbrev. Dessutom får skolan olika erbjudanden och möjlighet att delta i
nordiska projekt samt söka nordiska lärarstipendier hos oss. För 125 kr får skolan
Nordens tidning skickat postalt.
Nytt värvningsmaterial för lokalavdelningarna kommer att tas fram i början av
2017. För mer information kan ni kontakta Eydís Inga Valsdóttir, Skol- och
biblioteksansvarig på eydis@norden.se

Biblioteksmedlemskap 2017
Biblioteksmedlemskapet kommer att vara oförändrat inför 2017, dvs. att i
medlemskapet ingår fyra nummer av Nordens tidning och Nordiskt tidskrift, ett
digitalt nyhetsbrev utskickat fyra gånger per år samt erbjudande att delta i
nordiska seminarier, kurser och fortbildningstillfällen. Föreningen Norden tar även
fram ett ”bokpaket” åt biblioteksmedlemmarna som innehåller utvald nordisk
litteratur och publikationer. För mer information kan ni kontakta Eydís Inga
Valsdóttir, Skol- och biblioteksansvarig på eydis@norden.se

Nordiska nyheter; Skolor och bibliotek
Vi lanserar ett nytt digitalt nyhetsbrev för skolor och bibliotek under 2017.
Nyhetsbrevet kommer även vara en del av Nordens tidning och skickas ut digitalt
fyra gånger per år. Nyhetsbrevet kommer att skickas till alla våra skol- och
biblioteksmedlemmar, samt till de skolor och utbildningsaktörer som väljer att bli
medlemmar i det nya nordiska utbildningsnätverket. För mer information om
nyhetsbrevet och dess innehåll kan ni kontakta Eydís Inga Valsdóttir, Skol- och
biblioteksansvarig på eydis@norden.se

Nordiska författarbesök 2016/2017
Under vecka 9 kommer isländska författaren och illustratören Bergrún Íris
Sævarsdóttir besöka skolklasser i Norrbotten. Bergrún kommer besöka skolor och
bibliotek i Piteå, Boden, Luelå, Haparanda och Gällivare. Besöket är en del av
projektet Nordiska författarbesök som genomförs med stöd från Nordiska
ministerrådet.
Vill din avdelning vara med och arrangera ett finskt författarbesök för skolor och
bibliotek i november 2017? Hör av er till eydis@norden.se för mer information.

Isländska författarbesök – Arnar Már Arngrímsson vinnaren av Nordiska rådets
barn- och ungdomslitteraturpris
I samarbete med förlaget Sögur från Island kommer Föreningen Norden att
arrangera en författarturné under vecka 14 med vinnaren av Nordiska rådets
barn- och ungdomslitteraturpris 2016. Vill din avdelning få ett besök av Arnar Már
Arngrímsson eller arrangera ett besök i skolor eller bibliotek i eran kommun? Hör
av er till eydis@norden.se för mer information.

