Nyhetsbrev 2016-07-01

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.

// Elin Sörensson
Organisationsutvecklare
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Sommarstängt
Kansliet stänger under juli månad. Växeln öppnar åter igen 1 augusti.
Kontakta berörda anställda för att veta exakta datum de är på semester.
Vi önskar er en glad och solig sommar!
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Beslut tagna på fullmäktige
Nedan följer de beslut som togs och påminnelser om tidigare beslut som
fortfarande är gällande.
Ny ändamålsparagraf med fokus på:




ännu bättre och mer samarbete inom Norden och i relation till
omvärlden,
gemensamma värden med övriga föreningarna Norden i Norden
principprogram ihop med övriga föreningar genom Föreningarna
Nordens Förbund, om bland annat ökad integration/förbundsstat i
Norden.

Tidigare beslutad inriktning
Inriktningsdokumentet som beslutades om 2014 fortsätter gälla både till form
och innehåll. Små redaktionella förändringar kommer att ske.
Verksamhetsplan 2017-2018
Verksamhetsplan inklusive rambudget för samma period antogs. Nytt stycke
lades till om utveckling av nytt vänortssamarbete och förnyelse av tidigare
vänortsutbyte. Föreningen Nordens centralstyrelse tar ansvar för detta
förnyelse- och utvecklingsarbete. En arbetsgrupp tillsätts av styrelsen för detta.
Ny medlemskategori
Förslag gällande en ny medlemskategori, temaföreningar (hobby-, studie-,
intresseföreningar m fl) ska vara klar till fullmäktige 2018.
Ungdomsmedlemskap
Medlem i Föreningen Norden, som är 30 år eller yngre, är även medlem i
Föreningen Nordens Ungdomsförbund, FNUF. Medlem i FNUF är även medlem
i Föreningen Nordens lokalavdelningar kostnadsfritt. Dessa medlemmar får
dock tidningen digitalt.
Information
Vidareutveckling av kommunikation och information med ökade insatser för
värvning av organisations – och aktivitetsledare och medlemmar, start av nya
föreningar, utbildningar, ledare- och medlemsvård. Ny hemsida och nytt
material ska tas fram i samband med kommande 100-årsjubileum.
Styrelse 2016-2018
Sinikka Bohlin, ordförande (omval)
Birgitta Englin (omval)
Christina Husmark Persson (omval)
Christian Persson (omval)
Fredrik Jacobsen, (nyval)
José Perez Johansson (nyval)
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Eivor Olofsson (nyval)
Ann-Louise Rönnestål Ek (nyval)
Thorgny Arwidsson, FNUF (omval)

Utbildningar
Under våren och hösten finns det möjlighet att få besök av oss på kansliet om
ni vill prata om skol- och biblioteksmedlemskapet och hur man kan aktivera
skolor och bibliotek lokalt, eller om ni vill ha en Medlemsrekryterings- och
medlemsvårdsutbildning. Träffarna arrangeras på distriktsnivå.
Fyll även i frågeformuläret på https://sv.surveymonkey.com/r/YQJNXGK och
ange vad just ni har för utbildningsbehov lokalt.
Kontakta: Eydis Inga Valsdottir, Skol- och biblioteksansvarig eydis@norden.se
eller Elin Sörensson, Organisationsutvecklare elin@norden.se

Föreningen Norden 100 år 2019
Under 2019 fyller föreningen Norden i Sverige, Danmark och Norge 100 år!
Detta kommer vi att fira både lokalt och regionalt. Vi vill uppmuntra er i
lokalavdelningar och distrikt att redan nu börja fundera på hur ni kan
uppmärksamma detta, både under Kulturmånaden, Litteraturmånaden och
den övriga löpande verksamheten. Samarbeta gärna över
föreningsgränserna där ni bjuder in varandras medlemmar eller arrangerar
resor tillsammans. Skicka gärna in era program och idéer till elin@norden.se Vi
vill bygga upp en idébank som kan vara inspiration till andra avdelningar.

Vänort 3.0
Lokalt och regionalt gränsöverskridande vänorts-samarbete kan nu påbörjas
eller stimuleras lokalt och regionalt, på ett till vänortsutbytet kompletterat eller
förnyat sätt. Beslutet om "vänort 3.0" på extra fullmäktige 2013 är klart att
tillämpas lokalt och regionalt efter två års utvecklingsarbete.

Det traditionella vänorts-utbytet är alltså kompletterat (förenklat)
med vänorts-samarbete (innovationer, sakfrågor, problemlösning,
förhandlingar, kunskapsutveckling, metodutveckling mm mellan kommuner
och regioner och därtill berörda intressenter). Men även utbytet i sig kan
förnyas och få karaktär av lärande.
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Det nordiska vänorts-samarbetet kan öka kraftigt med de förnyade och nya
innehållet. Intresset är stort för det. Nationellt omfattas partnerskap och
deltagandet idag över 320 myndigheter/organisationer. En kraftig ökning
sedan 2013. Liknande samverkan kan också organiseras lokalt och regionalt,
visar samtal med företrädare i dessa organisationer.

Kopplat till detta finns också ett nytt koncept för kompetensutveckling och
lärande. Det är delvis prövat i samarbete med Svenska Institutet och
omfattande ledare, politiker och förvaltningschefer. Ett väl fungerande
koncept.

Kansliet som resurs
Kansliet har som tidigare beskrivits delats in i två delar som ni på lokal nivå kan
använda er av.
- Service
- Utveckling

Service:
De föreningar som vill fortsätta sin verksamhet som tidigare får den service
alla har rätt till: Medlemsdemokrati, medlemsinformation, styrelse- och
ledarutbildningar, marknadsförings- och profilmaterial, medlemstidning,
hemsida, företrädare i nationella-nordiska-internationella sammanhang där
föreningen Norden ska företrädas, samordning med de övriga föreningarna
Norden kring bland annat Norden i skolan, biblioteksveckan mm.

Utvecklingsstöd:
De som vill vara med i det utvecklingsarbete fullmäktige beslutat om till
exempel nya nordiska samarbetsprojekt (vänort 3.0), utveckla rollen som lokal
eller regional mötesplats eller paraplyorganisation (nya stadgar), tillämpa 5K
(underlätta kontakt mellan lokala aktörer, deras kommunikation, deras
kunskapsinhämtning/utveckling, ibland vara platsens för att koordinera
verksamhet eller aktivitet för att få en önskad nordisk kulturutveckling och
ökat samarbete inåt och utåt Norden, som det står i stadgarna) kan besluta
sig för det. Kansliet hjälper till med att utveckla den rollen och verksamheter
knuta till det.
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Vänortsarbete MUCF
MUCF, tidigare Ungdomsstyrelsen, delar ut ett bidrag för vänortssamarbete
mellan minst två länder med syfte att främja medborgerligt engagemang på
lokal och europeisk nivå i konkreta frågor på EU:s politiska agenda.
Sista ansökningsdag är 1 september.
http://www.mucf.se/vanortssamarbete

Radio Norden
Föreningen Norden Ådalen, tillsammans med ABF Västernorrland, har startat
en radiokanal som kommer att sända dygnet runt från 1 juni. Kanalen är en
webradio och kommer även att utvecklas till web-tv. Läs mer och lyssna via
www.radionorden.org
Är du senior nordist och vill locka unga lokalt?
Under hösten 2016 och våren 2017 erbjuder vi en rekryteringskurs för de
seniora nordister som vill locka fler unga på sin ort. Den nya kompetensen kan
också användas för att rekrytera nya seniora medlemmar men innehållet är
riktat till den som vill rekrytera åldersgruppen 16-30.
Kursen är en halvdag eller heldag och dem som vill ha kursens innehåll
betalar för resa och eventuellt boende för informatören. Vi uppmuntrar också
att ett litet startbidrag skänks till det nya ungdomsinitiativet eller den nya
lokala ungdomsföreningen.
Kursens delar:
-Vad är FNUF?
-Var är dem unga?
-Rekrytering A och O (medlemsmodellen)
-Frågor och aktiviteter som engagerar
-Praktiska exempel
-Starta och driva ungdomsförening
För mer information eller för att boka en informatör. Maila info@fnuf.se
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