Nyhetsbrev 2017-06-07
Hej alla,
Här kommer den senaste informationen från Föreningen Norden. Nyhetsbrevet
går till alla styrelsemedlemmar, skol-och biblioteksansvariga, hemsidesansvariga,
medlemsregisteransvariga och informationskontor på alla nivåer.
Nyhetsbrevet kommer från och med nu att endast sändas till de som har en
registrerad mejladress inte per post. Vi rekommenderar att ni tar upp det som
skrivs i brevet och diskuterar ämnena på nästa styrelsemöte för att sprida
informationen och kunskapen till alla.
Observera att utskicket endast går till de som har ett aktivt uppdrag i
medlemsregistret.
(Orsaken till att det endast skickas via mejl är att nyhetsbrevet innehåller många
länkar till dokument och sidor som kan öppnas via nyhetsbrevet)
Med vänlig hälsning, Julia Brink ny Föreningsutvecklare
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Årsplanering inför 2017
Juni-augusti – Sommarnorden med resor och värvning
14 augusti – Manusstopp Nordens Tidning nr 3
31 augusti – Sommarvärvningen avslutas och vinnaren utlyses.
26 september – Europeiska 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
Årsplanering våren 2018
Januari – mars – Lokala årsmöten
6 februari – Samernas nationaldag
Mars – Kulturmånad
Mars –Nordiskt Gästabud (i anknytning till Nordens Dag)
23 mars – Nordens Dag
9 maj – Europadagen
Årsmöten Påminnelse!
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
Medlemsavgift OBS!
För nya medlemmar kostar första årets medlemskap 175kr för huvudmedlemmar
och 25kr för familjemedlemmar 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 julia@norden.se
Observera att skicka in listor på styrelsen till kansliet räcker inte som underlag.
Sommarstängning
Växeln kommer att vara stängd mellan vecka 27- 32, vi hänvisar under den tiden
till enskilda medarbetare se, http://norden.se/om-foreningen/kontakta-oss/
Hela kansliet är stängt mellan vecka 28- 30 och öppnar igen vecka 31.
Vi på Föreningen Nordens kansli i Stockholm önskar er alla en skön sommar!

Sommarnorden värvningskampanj
Nu har ni chans att få revansch i värvningskampanjen!
Föreningen Norden har beslutat att ordna en extra värvningskampanj under
sommarnordens månaderna. Värvningen räknas från och med den första juni till
den sista augusti.
Vinnaren får 7500 kr för att arrangera ett större evenemang under Nordiska
biblioteksveckan. I priset ingår också att ni får draghjälp av oss på kontoret för att
arrangera evenemanget.
Som ”tröstpris” delar vi också ut fem stycken paket med Föreningen Norden
material till värde av cirka 500 kr.
Ni anmäler er till julia@norden.se eller per telefon 070- 892 32 48. Ett värvningskitt
skickas automatiskt till de som anmält sig.
Anmäl er senast den 21.6 för att få värvningskitt utskickat.
Ni har också möjlighet att beställa böcker gratis att använda i
värvningskampanjen.
Grönland mer än isberg
Barents - ett gränsland
Nöd och lust - Sverige-Finland i samtid och framtid
Slesvig - ett gränsland i Norden
Mejla julia@norden.se om ni vill beställa böcker. Namn på böckerna, hur många
exemplar av varje bok samt adress
Ordförandekonferenser hösten 2017
Höstens ordförandekonferenser kommer att gå av stapeln följande tidpunkt och
stad. Konferenserna är över en dag, och vi önskar att man med mån och
möjlighet reser över dagen.
Konferensen kommer att börja ungefär 10-11.00 till 16-17.00 Exakt tidpunkt samt
plats kommer inom juni månad.
•
•
•

9.9 Stockholm
21.10 Nässjö
11.11 Lycksele

Ni åker till den konferensen som är närmast 😉
Om ni har frågor eller redan vet att ni anmäler er. Mejla julia@norden.se

Fullmäktige
Ni har möjlighet att skicka in synpunkter på följande dokument
•
•

Verksamhetsplan och budget 2017–18
Inriktningsdokument 2017

Dokumenten hittar ni här: http://norden.se/om-foreningen/fullmaktige/
Skicka in synpunkter senast den sista november 2017 till bo@norden.se
Nordiska nyheter för skolor och bibliotek - ett nytt digitalt nyhetsbrev!
Föreningen Norden lanserade nyligen ett nytt digitalt nyhetsbrev som riktar sig till
skolor och bibliotek. Nyhetsbrevet publiceras som en del av Nordens tidning men
även som ett självständigt digitalt nyhetsbrev, som skickas till alla skolmedlemmar,
biblioteksmedlemmar samt andra intressenter och aktörer. Vill ni skriva i
nyhetsbrevet eller tipsa om något som pågår i eran lokalavdelning eller kommun
som kan vara av intresse? Hör av er till Eydís Inga Valsdóttir, redaktör på
nyhetsbrev@norden.se
http://mailchi.mp/0b0c638eb5ac/nordiska-nyheter-skolor-och-bibliotek-177441
Nordiska författarbesök 2017/2018
Är ditt distrikt intresserad av att genomföra Nordiska författarbesök 2017/2018 i
samarbete med kansliet? Projektet ska genomföras i november 2017 med en
finsk författare för att lära barn och unga mer om finska och väcka intresse för
finsk litteratur och kultur. Kansliet hjälper med praktiska arrangemang som att
anlita författare (som ni kan hjälpa till vid att välja) boka resor och ta fram
förberedande material. Ni bidrar med lokala kontakter och hjälper oss att sätta
ihop ett program och hitta skolor och bibliotek som är intresserade av att få
besök av en finsk författare! Låter detta bra? Hör av er till julia@norden.se
Nordiskt sommarläger i Hilleröd, Danmark
Det årliga nordiska sommarlägret i Hilleröd, Danmark kommer att hållas på
Nordisk Lejrskole & Kurscenter /Danhostel Hilleröd den 3–8 juli 2017 och arrangeras
i samarbete med Föreningen Norden. Lägret har plats för ca. 90 deltagare
mellan 11–14 år och tar emot ungdomar från alla dem nordiska länderna samt
självstyrande områdena. Dessutom kommer det finnas vuxna reseledare från
varje deltagande land. Mer information om lägret och hur du gör en anmälan
hittar du i den bifogade filen – om ni har frågor kan ni mejla till
info@hillerodhostel.dk eller ttill eydis@norden.se
nmälningsblankett: http://norden.se/wp-content/uploads/2017/02/Heleindbydelsen.pdf

Nordiska Biblioteksveckan 13–19 november
Öar i Norden är årets tema. Nordiska biblioteksveckan vill uppmärksamma
Finland 100 år, därav är alla böcker skrivna av finska författare.
Det är helt gratis att delta i Nordiska biblioteksveckan.
Jag vill påminna er om att registrera er! Ni är inte automatisk registrerade fast ni
alltid deltar. Registrering görs på hemsidan www.bibliotek.org. På hemsidan finns
mer information både om Nordiska Biblioteksveckan och om böckerna.
Om ni har tips om nordiska böcker som strakt är förankrade till temat öar tar jag
gärna emot tips!
Mötesplatser och utveckling
Vill ni aktivera er lokalavdelning genom att vara aktiva i kommunens utveckling
och på kuppen få flera medlemmar?
Då är ”Mötesplatser” ett bra sätt att komma igång med tematisk utveckling.
Lokalt, regionalt och transnationellt, med mötesplatserna visar ni er aktivitet som
kan locka flera nya medlemmar till er förening.
Hur gör man då? Jo, ni behöver boka ett möte med kommunledningen. Sedan
om ni vill ha hjälp att genomföra mötet kommer jag till mötet samt genomför
mötesplatsen tillsammans med er.
Mötesplatser kan vara seminarier, information och samordning inför nya
vänortssamarbeten.
Vill ni veta mera?
Kontakta Micael Rönntoft, Utvecklingsansvarig-Region och lokal verksamhet
micael.ronntoft@norden.se
Östersjöstrategin
Involvering av lokala aktörer, civilsamhället och kommunerna är en viktig del i ett
av föreningens uppdrag (HA Capacity) inom Östersjöstrategin. Från strategin i
Donauregionen har hämtats konceptet med ”Participation Day”. Lokala aktörer
inbjuds att presentera projektidéer som diskuteras i tematiska grupper knutna till
Östersjöstrategin som exempelvis utbildning och turism. Förslagen ges feedback
av policysamordnare och goda idéer tas tillvara, lokala aktörer bjuds in till
strategins olika utvecklingsprocesser alternativt utvecklas transnationella projekt.
Participation Day genomförs nu som försök med ett 60-tal deltagare i anslutning
till Östersjöstrategins årliga Forum i Berlin den 13 juni och om försöket blir lyckat
planeras ett fullskaligt program i anslutning till nästa års Forum i Tallinn den 4 och 5
juni 2018.

I det andra uppdraget inom strategin, PA Education pågår utvecklingsprocesser i
samtliga fem insatsområden; motverka tidiga skolavhopp och långtidsarbetslösa
unga (1), internationalisering av yrkesutbildning och utveckling lärande kring
entreprenörskap (2), forskningssamarbete och bättre utnyttjande av
forskningsinfrastruktur (3), livslångtlärande och det faktum att vi lever ett längre
och friskare liv (4) samt integration av nyanlända (5). Det första och femte
insatsområdet har samlat i en gemensam utvecklingsprocess under ledning av
Sveriges Kommuner och Landsting. Åtta tematiska arbetsgrupper påbörjar
arbetet under hösten med att utveckla nya metoder och ta fram
policyrekommendationer för att minska skolavhopp, långtidsarbetslösa unga
samt förbättra integrationen av nyanlända.
Ytterligare information kommer i nästa nyhetsbrev, efter sommaren.
Med vänliga hälsningar
Anders
Utvecklingsansvarig- EU/ Östersjöregionen mejl: anders.bergstrom@norden.se
Nordiska lösningar på globala utmaningar och andra bra länkar att dela, läsa
och begrunda
Här kommer länkar till några tänkvärda artiklar och material som ni kan ha nytta
av. Det nya samarbetet mellan de nordiska länderna som lanserades förra
veckan kan leda till större intresse och synlighet för norden. Samt ett tätare
samarbeta mellan länderna. Det är en intressant plattform som även vi kan
använda och lära av.
Nordisk integration är viktigt på många plan och ett verksamhetsområde som ni
gärna får fördjupa er i.
Nordiska lösningar på globala utmaningar
http://www.norden.org/sv/tema/nordic-solutions-to-global-challenges
Nordiskt samarbete om integration
http://www.norden.org/sv/tema/nordisk-samarbejde-om-integration/
Förutsättningar och möjligheter med ett nordiskt medborgarskap
Sten Palmgren och Gunnar Wetterberg
http://tankesmedjan.fi/Site/Data/2477/Files/Leiska_2.pdf
En bra PR bok för inspiration
http://www.westander.se/pr-handboken/ladda-ner-pr-handboken/

