Nyhetsbrev 2016-03-18

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. Se även till att de nyvalda styrelsemedlemmarnas epostadresser finns registrerade.
// Elin Sörensson
Organisationsutvecklare
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Nyanställda på kansliet
Vi har två nya medarbetare på kansliet sedan en kort tid tillbaka två
nyanställda medarbetare som ni i lokalavdelningarna kommer att ha kontakt
med. Eydis Inga Valsdottir kommer att jobba med skolor och bibliotek och
Micael Rönntoft som kommer att ansvara främst för lokalt och regionalt
transnationellt/nordiskt samarbete och utvecklingsarbete.
Eydis Inga Valsdottir, Skol- och Biblioteksansvarig
eydis@norden.se
070 970 8449
Micael Rönntoft, Utvecklingsansvarig
micael.ronntoft@norden.se
070 550 6920

Att tänka på inför det lokala årsmötet
-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 eller till
elin@norden.se
Fullmäktigeombud anmäls till elin@norden.se

-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.
Om ni har bytt medlemsavgift, ändra detta under avdelningens
kontaktuppgifter i KomMed.

Förslag till styrelsen
Styrelsen har beslutat att öppna upp för förslag från lokalavdelningar och
distrikt under hela året. Det innebär att ni inte behöver vänta till fullmäktige
vart annat år för att få svar på era frågor. Skicka in motioner till
elin@norden.se

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 finns 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 er av.

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.

Nordiska författarbesök 2016
Projektet Nordiska författarbesök kommer genomföras två gånger under 2016.
Under vecka 19 kommer norska författaren Aina Basso, som blev nominerat till
Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris, turnera Stockholmsområdet.
Det finns fortfarande lediga platser för skolor som är intresserade av få besök
av henne. I november kommer sedan norska illustratören Arild Midthun
turnera Göteborgsområdet, vi tar gärna emot förfrågningar av skolor som är
intresserade av att få besök av Arild. Mer information om projektet hittar ni på
projektet hemsida http://www.forfatterbesog.org/ eller via eydis@norden.se

Nordiska biblioteksveckan 2016
Nordiska biblioteksveckan genomförs 14-20. november i år. Måndagen den
14.11 är den stora högläsningsdagen. Temat är bestämt och i år blir det
”Framtiden i Norden”. Vi kommer skicka ut mer information om vilka böcker
det blir i år så fort den är på plats – så håll utsikt! Mer information hittar ni på
biblioteksveckans hemsida http://bibliotek.org/se/. Ni är också alltid
välkomna att kontakta mig om ni har frågor via eydis@norden.se

Undersökning
Vi är nyfikna på vilket behov ni i lokalavdelningar och distrikt har av olika typer
av utbildningar. Detta för att kunna sätta samman ett utbildningspaket som ni
kommer att uppskatta. Gå in på länken nedan och fyll i vad er
föreningen/distrikt är i behov utav. Det gör ingenting om flera personer från
samma avdelning fyller i.
https://sv.surveymonkey.com/r/YQJNXGK

Finska förvaltningsområden
Under nästa år firar Finland 100 år som självständigt! Vi vill uppmuntra er att
uppmärksamma detta i er verksamhet. Ni som tillhör ett finskt
förvaltningsområde kommer ha möjlighet att söka pengar lokalt för
verksamhet kring firandet.
Läs mer om de finska förvaltningsområdena och se vilka de är här:
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationellaminoriteter/Pages/forvaltningsomraden.aspx

Integration via föreningslivet
Ett projekt har genomförts i Umeå där man har erbjudit nyanlända att vara
delaktiga i samhällslivet. Läs mer om projektet och inspireras här:
http://www.esf.se/Documents/Projektbank/Projektexempel%20Integrationsfon
den/In%20i%20Ume%C3%A5%20folder.pdf

