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Nyhetsbrev 2016-10-13 

 

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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Projektmallar 

 
Utbildningar 

Vi vill bjuda in er som sitter i en styrelse till fyra större träffar, där du är 

välkommen oavsett var du bor. Träffarna är heldagar och föreningen Norden 

står för resekostnaderna.  

 

29 oktober (lördag), Alvesta. Sista anmälningsdag 21 oktober. 

25 november (fredag), Stockholm. Sista anmälningsdag 18 november. 

3 december (lördag), Göteborg OBS! ENDAST HEMSIDEUTBILDNING! Sista 

anmälningsdag 25 november. 

(19 november i Skellefteå är inställd.) 
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Ordförandeträff 

Vi kommer att hålla ordförandeträffar där ordföranden får uppdaterad 

information om förbundet, vilka förändringar som pågår, hur det påverkar 

lokalavdelningarna. Fokus kommer att ligga på vad som beslutades under 

fullmäktige. Kursen riktar sig till ordföranden och vice ordföranden, men 

övriga styrelsemedlemmar är välkomna, max två/avdelning.  

OBS! Medtag verksamhetsplan. 

 

Hemsideutbildning 

Samtidigt som ordförandeträffen kommer vi gå igenom hemsidan och lära er 

hur man loggar in, publicerar inlägg, kalendarium och uppdaterar 

styrelseuppgifter. Saknar ni inloggningsuppgifter, kontakta elin@norden senast 

en vecka innan utbildningen. Vid utbildningen i Alvesta och i Göteborg skall 

egen dator medtagas. Det räcker med en dator/avdelning. 

Läs mer och anmäl er via http://norden.se/hemsideutbildning-och-

ordforandetraffar/ 

 

Lathund till hemsidan 
Nu finns det en ny, uppdaterad lathund till hemsidan. I samband med 
hemsideutbildningarna kommer det även att finnas hjälpfilmer som går 
igenom de olika stegen.  
 
Lathunden hittar ni på http://norden.se/om-foreningen/press-och-
informationsmaterial/mallar-och-lathundar/ 
 
 
Material till värvning lokalt 
På fullmäktige presenterade vi det material vi tagit fram för att ni lokalt skall 
kunna värva stödjande medlemmar. På den första sidan kan ni själva 
redigera texten efter hur ni vill presentera er verksamhet. Mallen kan 
användas även för att värva personliga medlemmar om så önskas. 
 
Mallen hittar ni här http://norden.se/om-foreningen/press-och-
informationsmaterial/mallar-och-lathundar/ 
  
 
Delta i Nordiska biblioteksveckan – 20 år med högläsning! 

I november arrangeras årets största högläsningsevenemang, där vi läser 

samma nordiska litteratur på samma tidpunkt i alla nordiska och baltiska 

länder. Varje år deltar över 2000 skolor, bibliotek och kulturinstitutioner, som i 

http://norden.se/om-foreningen/press-och-informationsmaterial/mallar-och-lathundar/
http://norden.se/om-foreningen/press-och-informationsmaterial/mallar-och-lathundar/
http://norden.se/om-foreningen/press-och-informationsmaterial/mallar-och-lathundar/
http://norden.se/om-foreningen/press-och-informationsmaterial/mallar-och-lathundar/
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år arrangeras för 20:e gången. Föreningarna Norden inviterar igen till nya 

gemensamma litteraturupplevelser och vi vill ha dig med!  

 
Måndagen den 14.november är den stora högläsningsdagen. 
Högläsningsstunden för barn och unga, Kura Gryning, arrangeras om 
morgonen. För de vuxna arrangeras Kura Skymning, högläsning om kvällen.  
 

Temat för 2016 är Framtiden i Norden. 

 
Ny skolsatsning 2017 

Från och med 2017 kommer Föreningen Norden att ha ny fokus på sin 

skolverksamhet. Vi kommer arbeta fram ett gratis skolmedlemskap där 

skolorna blir anslutna till ett nordiskt skolnätverk. Därpå kommer det finnas rad 

olika tillval, t.ex. Nordisk tidskrift och Nordens tidskrift. Målet med den nya 

satsningen är att sätta språket i centrum i dess bredaste betydelse och utifrån 

det arbeta med nordiska samhällsfrågor, konst och kreativa näringar. 

Modersmål knyts samman med kulturaktiviteter, samarbete och utbyte över 

gränserna, mellan skolor, elever och lärare, skolledningar och förvaltning och 

även skolpolitiker. För mer information om detta kan ni kontakta vår skol- och 

biblioteksansvarig Eydís Inga Valsdóttir på eydis@norden.se  

 
Uppdatering i KomMed 
Vi har valt att dela in personliga medlemmar, stödjande, skolor och bibliotek i 
egna kategorier i medlemsregistret. Detta innebär att ni i sökfältet, över rutan 
där man fyller i namn, kan välja om man vill söka i endast en kategori eller i 
alla samtidigt. Om man saknar medlemmar i en sökning kan felet därför vara 
att man inte klickat i ”Alla”.  
 
Aktivitetsbidrag Finland 100 år 
Föreningen Norden har fått möjlighet att fördela ett bidrag om 200 000 kr till 
lokala aktiviteter under Finlands jubileumsår, Finland 100 år. 
Föreningen har inte satt något tak för stödet, men bidraget ska fördelas – om 
alla söker – mellan ca 115 lokalavdelningar. 
Senast tid för ansökan är den 31 oktober, 2016. Ansökan skickas till 
elin@norden.se. 
Bidragsbeslut tas av styrelsens arbetsutskott vecka 46. 
  
Kriterier: 
1. Ansökan ska vara beslutad lokalavdelningens styrelse. 
2. Ansökan ska vara undertecknad av lokalavdelningens firmatecknare. 
3. Ansökan ska omfatta:  
- Målgrupp (barn och ungdomar är prioriterade enligt Kulturfonden för 
Sverige och Finland),  
- Mål och syfte,  

mailto:eydis@norden.se
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- Kort beskrivning av själva aktiviteten(/aktiviteterna),  
- Samverkan med förvaltningsområde, kommun och andra aktörer/föreningar 
- Vem som är ansvarig 
- Budget 
4. Aktiviteten ska återrapporteras till föreningen Norden nationellt senast en 
månad efter genomförd aktivitet. 
 
Här kan ni läsa mer om Finland 100 år och få inspiration! 
http://suomifinland100.fi/ 
 
 
Undervisningsmaterial om Norden 
Nordiska ministerrådet har sammanställt en lista på undervisningsmaterial om 
bland annat nordiska språk, historia, litteratur, kultur, miljö och klimat. Använd 
materialet i era studiecirklar eller som material till skolor. 
 
http://www.norden.org/sv/tema/utbildning-och-forskning-i-
norden/undervisningsmaterial-om-norden  
 
 
Nordplus Vuxen 
Nu finns det möjlighet för er som förening att söka pengar från Nordplus 
Vuxen. Syftet är att främja vuxnas lärande. 

Vem som kan söka 
Organisationer, institutioner, och föreningar som är engagerade i vuxnas 
lärande och som vill utveckla och förnya alla former av vuxnas lärande – 
formellt, informellt och icke-formellt kan söka.  

Vad man kan göra 
Det är möjligt att söka medel för samarbetsprojekt, utbildning och praktik i de 
nordiska och baltiska länderna.  

Sista ansökningsdag 
1 mars 2017  

http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Nordplus-Vuxen/# 
 

8 snabba sätt att engagera dig nordiskt 

1.    Du kan bilda en Norden-grupp (du är redan med i en annan 

organisation men vill lära dig mer om Norden med dina vänner eller 

kollegor)  

2.    Du kan skapa ett Norden-nätverk (du vill träffas över gränserna med 

andra organisationer eller personer) 

http://suomifinland100.fi/?lang=sv
http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Nordplus-Vuxen/


5 

 

3.    Du kan hitta på ett Norden-projekt (du vill lösa problem, utveckla 

något, förbättra för dig själv eller samhället – du vill visa upp något 

intressant eller uppfinna grejer!) 

4.    Du kan göra ett Norden-utbyte (du vill bjuda in personer till Sverige 

eller besöka ett annat nordiskt land för att utbyta erfarenheter och 

kunskap eller du vill besöka en nordisk institution i ett icke-nordiskt land 

för ett studiebesök) 

5.    Du kan anta en Norden-samverkan (sätta upp gemensamma mål 

med andra som ni jobbar självständigt för att uppnå)  

6.    Du kan skapa en Norden-verksamhet (bilda en arbetsgrupp med 

flera/alla nordiska länder) 

7.    Du kan skapa en Norden-avdelning (en lokalavdelning som väcker 

intresse för Norden i en kommun eller region) 

8.    Du kan gå med som en organisation eller person i Föreningen Norden 

och få stöd och hjälp av oss att lyckas med det du vill genomföra! 

 

Projektmallar 
Behöver du hjälp att söka projekt? På http://www.projektmallar.se/ hittar du 
bra underlag för att både planera och ansöka om projekt. På sidan hittar ni 
allt från budgetmallar till redovisningsmallar. Flera av dem går att använda 
som underlag till den löpande verksamheten.  
 

 

 

http://www.projektmallar.se/

