Nyhetsbrev 2016-01-27

Hej,
Här kommer den senaste informationen från Föreningen Norden.
Nyhetsbrevet går till alla styrelsemedlemmar, skol-och biblioteksansvariga,
hemsideansvariga, 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. Skicka gärna vidare till dina styrelsemedlemmar
då många uppdrag är markerade som avslutade vid årsskiftet. För att
uppdatera listorna, ändra i organisationsträdet i KomMed eller kontakta
kansliet så hjälper vi er.
// Elin Sörensson
Organisationsutvecklare
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Att tänka på inför det lokala årsmötet
-När är årsmötet?
Rapportera in till föreningen Norden när årsmötet äger rum. Vi kommer gärna,
om vi har möjlighet, ut och är med på mötet.
Gå in på http://simplesignup.se/event/67377
Välj “Boka” och fyll I formuläret.

-Motioner till Fullmäktige
Det är snart tid att börja tänka på Fullmäktige 2016. Det kommer att äga rum
på Biskops Arnö helgen 18-19/6. Motion till fullmäktige skall vara styrelsen
tillhanda senast den 1 april. Motion från enskild medlem skall åtföljas av
yttrande från avdelning eller distrikt.
Motioner skickas till Föreningen Norden, Box 1083, 101 39 Stockholm

-Nya stadgar (påminnelse)
På fullmäktige 2014 beslutades om nya stadgar för lokalavdelningar och
distrikt. Ni som inte tog beslut om detta förra året, glöm inte att lägga till det
som en punkt på dagordningen på kommande årsmöte. De paragrafer det
gäller är Ändamålsparagraf och Uppgifter (paragraf 1 och 2).
Stadgerevisionen gällande lokalavdelningarna:
1.
2.
3.

Dela upp ändamålsparagrafen i två paragrafer, Ändamål och
Uppgifter.
Stryka det sjunde momentet om förvaltning i Föreningens uppgifter.
Under Medlemskap lägga till 4.1 Personuppgifter. (Godkännande av
PUL.) Medlem godkänner genom medlemsanslutning att
personuppgifter används i medlemsregistret för administrativa
uppgifter, för distribution och intern kommunikation. Registeruppgifter
får inte lämnas till kommersiellt verksamhet.

Stadgerevision gällande distrikt:
1.

Dela upp ändamålsparagrafen i två paragrafer, Ändamål och
Uppgifter.

2.

Lägga till region i det första stycket ”…kommunförbund, regioner,
myndigheter och företag”.

3.
4.

Under paragrafen Uppgifter lägga till samordna och stödja
lokalavdelningar och lokal verksamhet.
Stryka momentet om förvaltning i Distriktets uppgifter.

-Årsavgiften
Den lokala årsavgiften avgörs på årsmötet. Föreningen Norden centralt tar
125.-/huvudmedlem och 0.-/familjemedlem. Detta för att delvis täcka
kostnader för Nordens Tidning och medlemsregistret.
Första året kostar medlemskapet 175.-, oavsett lokal avgift och medlemmar
som registrerar sig sista kvartalet bjuder vi på avgiften året därpå.

-Uttag av listor i KomMed
Antalet medlemmar, nya och utträdda:
För att få fram listor på nya och utträdda medlemmar, välj följande:
- Klicka på fliken Medlem +
- välj Rapporter
- välj Medlemstat
Startdatum och slutdatum är redan ifyllda (20150101-20151231)

Om ni vill ta fram lista på alla aktiva medlemmar under året 2015:
För att ta fram listor med namn på alla aktiva medlemmar under 2015, välj
följande:
- Klicka på fliken Medlem +
- välj Rapporter
- välj Medlemsrapport
- Välj: Betalda medlemsavgifter
- Startdatum: 2014-10-01
- Slutdatum: 2015-12-31
- klicka på Skicka

OBS! På grund av att nya medlemmar under sista kvartalet blir bjudna på
kommande års avgift måste man ange 2014-10-01 som startdatum då dessa
medlemmar inte har någon betald faktura under 2015.

Om ni vill skriva ut listor över nya och utträdda under året 2015:
För att ta fram listor med namn på nya och utträdda medlemmar under 2015,
välj följande:
- Klicka på fliken Medlem +
- välj Rapporter
- välj Medlemsrapport
- Välj: nya eller utträdda medlemmar
- Startdatum: 2015-01-01
- Slutdatum: 2015-12-31
- klicka på Skicka

Om ni vill skriva ut listor över aktiva och passiva medlemmar:
För att få fram listor med namn på alla aktiva eller passiva medlemmar
(passiv=ej betalat nuvarande års avgift) välj följande:
- välj Sök under den färgglada loggan
- välj fliken Medlem
- Medlemstatus: Aktiv eller Passiv
- klicka på Sök
- Skriv ut listan

-Efter årsmötet
Glöm inte att skicka in kopia på protokoll, verksamhetsberättelse och
ekonomisk berättelse till kansliet efter årsmötet.
Föreningen Norden
Box 1083
111 51 Stockholm
I medlemsregistret KomMed kan ni själva uppdatera styrelseinformationen
under ”Organisation” i vänster spalt. Var noga med att inte ange ett

slutdatum för styrelsefunktionerna då informationsutskick endast går till
personer med en aktiv post.

Påminnelse av medlemsavgiften 2016
I slutet av februari kommer en påminnelse gå ut till alla som inte betalat sin
medlemsavgift för 2016. Detta bekostas av lokalavdelningen. För att minska
kostnaden vill vi uppmana er att själva kontakta och påminna medlemmar
innan dess. Ni hittar icke betalande medlemmar under Medlemsrapporter
under Rapporter i KomMed. Där kan ni välja nya, utträdda, betalande och
icke betalande medlemmar mellan vissa valda datum.

Årsbok 2016
Föreningen Nordens årsbok 2016 är Väljarnas hämnd – Populism
och nationalism i Norden av Bengt Lindroth.
I dag sitter i alla de nordiska parlamenten människor från partier som vunnit
röster för att de gjort politik av misstro mot samhälls- och kultureliten, eller för
att de känner ärlig oro inför utvecklingen och ser sig själva som de enda som
verkligen tar till vara folkets sanna intressen. Här sitter också främlingsfientliga
personer som därtill avskyr t.ex. islam. I Norge sitter ett sådant parti i
regeringen liksom i Finland.
Lindroth berättar dessa nordiska partiers 20–30-åriga historia, jämför deras
position och inflytande i de olika länderna. Han sätter in dem i sina
sammanhang både i Europas och Nordens historia. Jämförelserna med
nazitiden är ofrånkomliga liksom med fascisterna. Här analyseras
partiprogram och intervjuer, här studeras historikernas och statsvetarnas
arbeten. Likaså möter vi politiker i dessa partier under decennierna, ser deras
taktik och framtoning, får ta del av interna maktkamper och skickligheten att
"marknadsföra" budskapen. Norden har visat sig vara en särdeles fruktbar
jordmån för populistiska partier.
Föreningen Nordens medlemmar får boken till ett specialpris av150kr plus 50kr
för porto och emballage. Betala in 200kr till BankGiro 980-0244 och ange
medlemsnummer.

Nordiskt gästabud
Snart är det dags för årets gästabud under vecka 12 och 13 i anknytning till
Nordens Dag den 23 mars, dagen då grunden för det officiella nordiska
samarbetet, Helsingforsavtalet, undertecknades. Gästabudet kan vara stort
eller smått allt efter behov, önskemål och förutsättningar. Varje år uppmuntrar

vi er att gå ut och engagera lokala restauranger att servera nordisk mat och
affärer att skylta med produkter i anslutning till temat för Nordiskt gästabud.
Vi uppmuntrar även skolor att under den veckan servera nordisk meny eller
ställa till kalas, nordiskt gästabud och bjuda in föräldrar, skolstyrelsen, förskolan
etc. Skolor kan delta i Nordiskt gästabud genom den särskilda skolmenyn som
tas fram för gästabudet i samarbete med Nordens folkhögskola Biskops Arnö.
Både gästabud och Nordens dag är ett bra tillfälle för att uppmärksamma på
nordisk kultur i allmänhet. Varför inte förknippa matkalas med en isländsk
filmvisning eller den senaste finska musiken?
Mer information och menyerna kommer inom kort att finnas på föreningen
Nordens hemsida.
Vi uppmuntrar er att sprida information och uppmärksamma
gästabudsveckan till både skolor men även till andra kulturella mötespunkter.
I fall ni arrangerar gästabudskalas på era avdelningar glöm inte att ta bilder
som ni sedan gärna får dela med oss om ni vill.

Skrivregler för Nordens Tidning
Material som skickas in till Norden Tidning skall följa följande regler:
1) Skriv texten rakt upp och ner i ett Word dokument. Vid notis 150-200 tecken,
kortare krönika 750 tecken, artikel max 1500 tecken, reportage 2500 tecken.
Gör ingen egen layout. Lägg inte in bilder i dokumenten utan lägg dem
separat i mailet.
2) Skriv förkortningar enligt följande: o s v, bl a, m m, t ex – det vill säga utan
punkter, men med mellanslag mellan bokstäverna.
3) Tänk bilder – skicka med om det finns. Om det inte finns ge gärna tips om
var vi kan få tag i bilder.
4) Kontrollera att bilder är högupplösta innan ni skickar vidare.
5) Behåll samma namn på texter och bilder under hela produktionen.
6) Samla texter och bilder som hör ihop i samma mail. Döp texterna och
bilderna till samma sak (så att det framgår att de hör ihop).
7) Om bilderna inte får plats i första mailet – döp mail nr 2 till samma sak som
det första.
Text och bild skickas till bo@norden.se.

Lathund till hemsidan
För er som arbetar med de lokala hemsidorna finns en lathund som går
igenom de viktigaste funktionerna. Den är ett komplement till den film som
skickas ut i samband med användarnamn och lösenord. Lathunden hittar ni
under Press och Informationsmaterial på norden.se

Medlemsvård
Det viktigaste är inte att rekrytera nya medlemmar, utan att behålla och
aktivera de man redan har. Självklart är nya medlemmar viktigt, men om
föreningen inte har en väl fungerade medlemsvård är det lätt att förlora den
nya medlemmen snabbt igen. Här kommer några frågor ni kan reflektera
över i er förening:
-Varför rekryterar ni medlemmar? Är det antalet medlemmar eller
medlemmarnas personliga bidragande som är viktigast?
-Vet medlemmarna vilken typ av förening de blir medlemmar i? Kan någon
känna sin ”lurad” av verksamheten?
-Hur bemöter ni nya medlemmar? Blir alla sedda och känner sig välkomna?
-Hur kan nya medlemmar aktivera sig? Finns det olika uppdrag som kan passa
olika typer av människor? Finns det uppdrag utöver styrelseuppdrag, så som
aktivitetsledare?
- Vad händer när en medlem vill gå ur? Vet ni varför medlemmar lämnad
föreningen? Finns det någonting ni kan göra åt det?
-Hur blir medlemsarbetet en del av det ordinarie arbetet? Finns det en särskild
medlemsansvarig i föreningen?
För att arbeta mer med medlemsvård vill vi rekommendera boken
Medlemsmodellen från Trinambai.se som går igenom de olika stegen i hur
man rekryterar, aktiverar och behåller medlemmar. Anger ni rabattkoden
Joker får ni 10% rabatt på ert köp. Beställ via hemsidan eller 090-145405.
Boken kostar 240.-. Ni kan även prata med ert studieförbund för att hålla
studiecirklar i ämnet.

Bidrag för vänortssamarbete
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har instiftat ett
bidrag för bland annat vänortssamarbete, nätverk av städer och projekt för
det civila samhället.
Syftet med programområdet är att uppmuntra till aktivt medborgarskap och
bidra till att engagera medborgare i frågor som rör EU:s politiska agenda,
med särskilt fokus på demokratipolitiken.
Läs mer och ansök här:
http://www.mucf.se/demokratisk-delaktighet-och-engagemang#contentcolumn

Debattinlägg
Den mall för debattinlägg som skickades ut tidigare angående flyktingkrisen
har nu publicerats i både Sydsvenskan (25/1) och Helsingborgs Dagblad
(25/1). Det är Fredrik Jakobsen från Föreningen Norden Skåne som har skickat
in inläggen.

Nordisk auktion tillsammans med Skånes Auktionsverk
I vår planerar Skånes Auktionsverk en auktion i samarbete med Föreningen
Norden. Temat är Nordisk Form, där vi lyfter fram våra nordiska formgivare
från 1900-talet. Auktionen kommer att ske på nätet, men inlämning kan ske till
Skånes Auktionsverks lokaler på Ringvägen 48 i Landskrona. Det går bra att
maila bilder för förfrågan till info@skanesauktionsverk.se. Vi kommer också att
annonsera ett specifikt inlämningstillfälle till denna auktion, så håll ögonen
öppna för mer information om när och var. Auktionen kommer att äga rum
den 12 april. För mer information, kontakta:
Skånes Auktionsverk
Ringvägen 48, Landskrona
www.skanesauktionsverk.se
info@skanesauktionsverk.se
Tel: 0418-599 90

EU:s sektorsprogram 2014-2020
SKL har samlat de flesta av EU:s sektorsprogram som är relevanta för
kommuner, landsting och regioner. De stödjer utvecklingen inom ett visst
område eller till en viss sektor.

EU:s sektorsprogram stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss
sektor. Det kan handla om miljö, utbildning eller kultur. I de flesta fall krävs
projektpartners från andra EU-länder.
Majoriteten av programmen styrs från Bryssel. För vissa finns nationella
kontaktpunkter som bland annat ger information och svarar på frågor om
programmet och ansökningsprocessen. I ett fåtal program är det nationella
myndigheter som administrerar programmen.
Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som fördelas
genom så kallade utlysningar där aktörer får skicka in sina projektansökningar.
De som bedöms ha de bästa ansökningarna tilldelas medel.
Läs mer om de olika sektorsprogrammen här:
http://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eusfonderochprogra
m/sektorsprogram.7561.html

Islänningasagorna
Samfundet Sverige-Island har tagit fram en bok med smakprov ur
Islänningasagorna; Islänningasagor, händelser, platser och bilder. Boken
innehåller 29 korta texter ur 25 sagor med mycket bilder för att väcka intresset
för nya läsare. Boken är utgiven på Katla förlag och går att köpa på bland
annat Bokus. http://www.bokus.com/bok/9789187311468/islanningasagorhandelser-platser-och-bilder/

Juridikboken för ideella föreningar
Idealistas Förlag
Juridikboken för ideella föreningar tar upp de juridiska begränsningar och
möjligheter föreningen som organisationsform innebär. Stadgarnas funktion,
styrelsens ansvar, juridiska bestämmelser kring ekonomi i ideella föreningar
och arbetsrätt är några av de huvudteman som berörs.
Eftersom det inte finns en lag för ideella föreningar kan det vara svårt att hålla
reda på alla lagar och regler som berör arbetet i föreningen. I Juridikboken
vägleds du som föreningsföreträdare på ett lättsamt sätt genom
bestämmelser inom olika områden. Skillnaden mellan olika typer av regler
förklaras och du ges en rad exempel från fall som avgjorts i domstol.
Läs mer och köp boken här:
http://idealistas.se/book/juridikboken-for-ideella-foreningar/

