Nyhetsbrev 2017-08-16
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.
Med vänlig hälsning, Julia Brink, Föreningsutvecklare
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Nordiska nyheter för skolor och bibliotek - ett nytt digitalt nyhetsbrev!
Nordiska författarbesök november 2017–2018
Nordisk Sprogfest 18–21 september
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Mötesplatser för att skapa nätverk, utveckling och fler medlemmar.
Erbjudande om framträdande om LF- antologins tretton teser
”Participation day” i Berlin juni 2017

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
8 juni - Fullmäktige
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.
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.
Föreningen Norden står för resor och konferensen. Om deltagaren behöver
övernattning måste lokalföreningen ersätta det. Därför hoppas jag att många
kan komma över dagen.
Inbjudna till ordförandekonferensen går främst till ordförande och
viceordförande på lokal och distriktsnivå. Två personer från varje förening är
välkommen att delta :)
Plats 1 den 9.9. Stockholm, Föreningen Norden Drottninggatan 30, kl.10.30-16.00
Plats 2 den 21.10.Nässjö, Hotell Höglandia Esplanaden 4 kl.10.30-16
(På grund av önskemål från föreningarna blir det ingen konferens i Lycksele utan
Sthlm är öppet för dem som inte bor närmare Nässjö)
Ordförandeträffarna är till för ordförandena att får uppdaterad information om
förbundet, vilka förändringar som pågår, hur det påverkar lokalavdelningarna.
Fokus kommer att ligga på sociala medier, nytt studiematerial och Norden 100
års firande. Kursen riktar sig till ordföranden och vice ordföranden, men övriga
styrelsemedlemmar är välkomna, max två/avdelning.
Om det finns behov och intresse för utbildningar är det möjligt att samordna
dessa med ordförandekonferenserna.
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
Finland 100 år kalendarium och redovisning av bidraget.
Kalendariet finns uppe på nordens hemsida med de evenemang som har
inkommit. Men ni får gärna gå in och se över innehåll och skicka in uppdaterade
program med tidpunkt och plats. Kalendariet är till för de föreningar som har
beviljats bidrag för ett Finland 100 arrangemang.
Nu är alla bidrag utbetalda och bidraget skall redovisas senast tre månader efter
utfört arrangemang. Redovisningen skall senast vara inlämnad den 29 februari!
Hela bidraget skall redovisas till Kulturfonden för Sverige och Finland den 15 mars!
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

Nordisk Sprogfest 18–21 september
Norden är rik på språk och identiteter och detta firas den 18–21 september i
Århus i samband med Europeisk kulturhuvudstad - och du är välkommen med!
Mera information hittar ni här http://www.sprogkoordinationen.org/om-os/omnordisk-spraakkoordinasjon/nordisk-sprogfest/
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
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!
En Mötesplats är ett forum för kontaktskapande och utveckling.
Lämpligtvis fokuserar man på ett tema som är aktuellt för den egna orten eller
regionen, till exempel utveckling av stadskärnan som är aktuellt på många
ställen i landet.
Vi har genomfört några mötesplatser med Kreativa Och Kulturella näringar som
fokus, deltagare och inspiratörer var aktiva inom området, politiker, näringsliv och
organisationer. Där skapades många nya kontakter, nätverk bildades och nya
samarbeten för projekt startade. Dessa mötesplatser genomfördes på svenska
och finska sidan, och just nu planerar jag för liknande aktiviteter mellan Sverige
och Danmark.
Vill ni också aktivera er lokalavdelning genom att vara aktiva i kommunens
utveckling, vänortsutveckling och på kuppen få flera medlemmar?
Hur gör man då? om ni bokar ett möte med kommunledningen på er ort så
kommer jag gärna och deltar på det mötet.
Vill ni veta mera?
Kontakta Micael Rönntoft, Utvecklingsansvarig-Region och lokal verksamhet
micael.ronntoft@norden.se

Erbjudande om framträdande om LF- antologins tre teser
Letterstedtska föreningen erbjuder föreningarna möjlighet att få besök av endera
Claes Wiklund eller Bengt Sumelius. De skulle föra fram de 13 teserna om nordiskt
samarbete utifrån den nordiska antologin ”Norden sett inifrån” Det fjärde
spårbytet av Letterstedtska föreningen
Framträdandet är gratis för föreningarna, men Wiklund och Sumelius ställer upp
utifrån tid och möjlighet.
Ni har möjlighet att beställa boken genom att mejla info@norden.se
Medlemspris 200kr + porto
”Participation Day” i Berlin i juni en kort notis om dagen
Mycket hopp knyts till att regionalt samarbete ska kunna ge EU den skjuts ut ur
dagens besvärliga situation som organisationen och dess medlemmar så väl
behöver. Brexit och flyktingkrisen är två processer som sätter hård press på EU
och sår tvivel om att Europas länder har förmåga att dra åt samma håll i tider av
kris. Östersjöstrategins första Participation Day någonsin var ett kraftfullt försök att
visa att samarbetet visst är möjligt. Intressenter från samtliga Östersjöländer och
från alla samhällsnivåer, offentliga, privata och oberoende, samlades i Berlin för
att hitta ett gemensamt språk och finna vägar att skapa konkreta resultat som
kommer medborgarna till del.
Nino Simic Kontakt: nino.simic@gmail.com
Nyhetsbrevet avslutas med länkar till några tänkvärda artiklar och material som ni
kan ha nytta av.
Nordregios kartor är väldigt upplysande och intressanta om man vi fördjupa sig i
hur det se ut i olika länder och regioner
http://www.nordregio.se/en/Maps/
10 fakta om Norden och det nordiska samarbete
http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/10-fakta-om-norden-och-detnordiska-samarbetet/
Engagemang för alla – en praktisk verktygslåda
file:///C:/Users/julia.brink/Desktop/2017/Föreningsengagemang/Engagemangför-alla-en-praktisk-verktygslåda.pdf
"Nordens sätt - The Nordic Way's
• Avtals- och förhandlingskultur
• Procedurrättvisa är viktigt
• Fyra sektorer: Politiken, de fria associationerna, kultur- och välfärd och
arbetsmarknad/ekonomi

• Framtidsorientering; Nyttoorienterad och pragmatiska innovationer, som
huvudregel i och genom frivillig samverkan
Politiken
• En folklig politisk demokrati, baserad på tillika begränsad av mänskliga och
medborgerliga fri och rättigheter
• Kommunal och regional självstyre inom enhetsstater
Arbetsmarknad/ekonomi
• Blandekonomi, utifrån marknadsekonomi
• Parter, kollektivavtal och dispositiv arbetsrätt
Fria associationer
• Fria associationer - tillåten och uppmuntrade initiativ och företagsamhet i
företag och föreningar; få områden med tillståndsgivning
Kultur och välfärd
• Universell välfärdsstat, med inslag av behovsprövning
• Offentligt stöd med "armlängds avstånd" för partipolitiken inom kultur
• Offentliga investeringar i utbildning, kompetensutveckling, livslångt lärande
Attityd och synsätt
• Framtidsorientering byggd på hänsyn till tradition och historia, faktiska
utmaningar/möjligheter, hållbar utveckling och gott innovationsklimat
• Huvudregel: Frivillig samverkan och pragmatism inom olika intresseområden
byggd på deltagarnas/medlemmarnas gemensamma (individuella) nytta och
respekt för var och ens självständighet"
Bo Andersson Generalsekreterare

