Nyhetsbrev 2017-10-13
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, Organisationsutvecklare
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Årsplanering inför 2017
24 oktober – FN-dagen
22 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
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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
9-10 juni - Fullmäktige
Medlemsavgift OBS!
För nya medlemmar kostar första årets medlemskap 175kr för huvudmedlemmar
och 25kr för familjemedlemmar oavsett lokalavdelning.
Medlemsregistret påminnelse!
För att ni föreningarna ska få korrekt information från oss, måste hemsidan och
medlemsregistet uppdateras med den nya styrelsen. Saknar ni inlogg eller
lösenord till medlemsregistret? Kontakta marianne@norden.se, för inlogg till
hemsidan, kontakta julia@norden.se
Om hemsides och medlemsregisteransvariga behöver hjälp att komma igång?
Hör av er till Julia eller se hemsidan
Observera att skicka in listor på styrelsen till kansliet räcker inte som underlag.
Lathund för artiklar till Nordens tidning
Våra duktiga redaktörer som sammanställer Nordens tidning har några tips om
hur materialet som skickas in ska se ut.
http://norden.se/wp-content/uploads/2017/10/Lathund-Nordens-tidning.pdf
Fullmäktige 2018
Föreningen Nordens styrelse har beslutat att föreningens fullmäktige kommer att
äga rum på Biskops Arnö folkhögskola den 9-10 juni 2018.
För mer information kan ni kontakta styrelsen eller Eydís Inga Valsdóttir,
organisationssekreterare, eydis@norden.se som är ansvarig tjänsteman.
Motioner till Fullmäktige 2018
Det är snart tid att börja tänka på Fullmäktige 2018. Det kommer att äga rum på
Biskops Arnö helgen 9-10/6. 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
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Brev från Föreningen Nordens valberedning
Valberedningen har kommit igång med sitt arbete inför Fullmäktige 2018 och har
kallat efter nomineringar både till centralstyrelsen samt representanter till
fullmäktige. Brevet kan ni läsa här och här hittar ni nomineringsblanketten.
Föreningen Nordens styrelsemöte den 15 september 2017
Vi har fått ett antal förfrågor angående styrelsens protokoll. Enligt stadgarna ska
fullmäktiges ombud få se protokollen, men då sekretesslag gäller kan detta inte ske
vid ett antal punkter. Vi kommer dock härefter att dela med oss i nyhetsbrevet av
det som beslutas och behandlas på styrelsemöten, som inte är sekretessbelagt.
Hoppas detta är av nytta!

På Föreningen Nordens styrelsemöte den 15 september 2017 beslutades ett antal
saker, som t.ex;
-Föreningen Nordens fullmäktige kommer att hållas på Biskops Arnö folkhögskola
den 9-10 juni 2018
-Föreningen Nordens kansli kommer att bo kvar på Drottninggatan 30, 111 51
Stockholm, fram till december 2020
-Vår generalsekreterare Bo Andersson arbetar med att ta fram en plan om
vänortsevent inför jubileumsåret 2019
Mötet hölls på Biskops Arnö folkhögskola, och ett gemensamt möte med
folkhögskolans styrelse genomfördes i anslutning till styrelsemötet. Vi ser framemot
ett ökat samarbete med vår folkhögskola.
För frågor angående styrelsens arbete kan ni alltid kontakta ordförande, Sinikka
Bohlin eller andra styrelsemedlemmar direkt. Ansvarig tjänsteman är Eydís Inga
Valsdóttir, organisationssekreterare, eydis@norden.se
Finland 100 år och redovisning av bidraget.
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!
Sommarvärvningskampanjens vinnare
Bra jobba för att få in nya medlemmar under våra sommarmånader!
Vinnaren får 7500 kr för att arrangera ett större evenemang under Nordiska
biblioteksveckan. Sommarens vinnare är Norden Karlshamn/Sölvesborg! Grattis!
I priset ingår också att ni får draghjälp av oss på kontoret för att arrangera
evenemanget.
Som ”tröstpris” delar vi också ut tre stycken paket med Föreningen Norden
material till värde av cirka 500 kr.
Som går till -Pajala,- Umeå, - Ulricehamn/Tranemo
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Kvartalskampanj 2017
Fram till årsskiftet kommer föreningen Norden fokusera på
att värva medlemmar lokalt ute i landet. Därför arrangerar vi en
medlemsvärvningstävling där förstapriset är 7500.- i bidrag till ett öppet
arrangemang! De två lokalavdelningarna som värvar flest nya
huvudmedlemmar fram till årsskiftet vinner var sitt bidrag till öppna arrangemang.
(De som blir medlemmar nu är medlemmar fram till december 2018 för 175 kr)
1:a pris 7500.2:a pris 5000.Samt fem stycken kitt med Föreningen Norden material.
När ni anmäler er föreningen får ni ett värvningskitt på post.
Anmälan 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!
Vänortsutveckling
På extra fullmäktige 2013 fick centralstyrelsen i uppdrag att se hur man skulle
kunna förnya det traditionella vänortsarbetet och utveckla nya sätt att arbeta
på. Sedan två år tillbaka finns olika lösningar på de båda och en vänortsgrupp
(beslutad av fullmäktige 2016) knuten till centralstyrelsen har lagt fram ett antal
uppslag. På Föreningarna Nordens Förbunds årsmöte i Helsingfors i september i år
har samtliga föreningarna Norden börjat samarbeta om den sådan utveckling av
vänorterna.
De lokalavdelningar som vill ha utbildning i konsten att anordna lokala
mötesplatser och påbörja ett samtal om förnyelse av det traditionella
vänortsarbetet tillika påbörja det är mer nyttoorienterat finns möjlighet att på
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distriktsnivå eller om flera distrikt vill samverka, att anordna halvdagsutbildning i
detta.
Hör av er Utvecklingsansvarig- Region och lokal verksamhet, Micael Rönntoft
Tel: 0705-50 69 20
Mejl: micael.ronntoft@norden.se
The Nordic Way
I norden har utvecklats olika sätt att i demokratiska ordning komma överens,
teckna avtal, slita konflikter. Det kallas The Nordic Way. Några seminarier har
redan genomförts på temat, och medlemsorganisationer i föreningen Norden
har möjlighet att antingen arrangera seminarium om temat eller själva utbilda sig
i ämnet. Föreläsar-utbildningen är på en halv dag. Samordning bör ske på distrikt
eller regional nivå, när de gäller lokalavdelningarna.
Hör av er till Generalsekreterare Bo Andersson
Norden-Processen
I senaste numret av Nordens tidning kanske ni uppmärksammade NordenProcessen. Det är en planeringsmetod utifrån föreningen Nordens
verksamhetsidé och beslut på fullmäktige.
Med den som grund kan föreningen interna verksamhet för medlemmar och den
utåtriktade verksamheten i samhället och vänortsarbete i Norden diskuteras,
bevaras, förbättras eller förnyas, beroende på vad ni själva kommer fram till.
Handledarutbildningen i Norden-Processen är på en halv dag.
Hör av er till Julia Bring och Bo Andersson
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
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Best of Norden
Välkommen till Best of Norden – helgen då vi lyfter nordisk kultur och Nordiska
rådets priser inom litteratur, film, musik och miljö. Fredag till söndag, 20–22 oktober
Med anledning av Nordiska rådets priser som delas ut i november i Helsingfors,
firar vi under dagarna tre det allra främsta inom nordiskt kultur- och samhällsliv.
Det blir visningar av samtliga nominerade filmer, spännande möten och samtal
med kända kulturpersonligheter och nominerade författare, musikupplevelser
och mycket annat i Nordiska museets stora hall.
Mera information http://www.norden.org
Inkluderande medlemsrekrytering
Med dessa idéer vill jag bara öppna upp för tankearbete kring inkluderande
medlemsrekrytering. Inga måsten 😊
Inkluflera – inkluderande medlemsrekrytering
Framgångsrik medlemsrekrytering handlar inte bara om att rekrytera så många
som möjligt eller? Om man rekryterar likdanande individer hela tiden får man en
väldigt homogen förening som kan göra det svårt för andra grupper i samhället
att se sin plats i föreningen.
Det kan vara en utmaning att öppna upp en förening och bli inkluderande på
riktigt. Med inkluderande menar jag att se över medelemskaran analysera den
och fundera finns det någon annan grupp i samhället som vi kan nå ut till?
-

Det finns flera fördelar med att ha en inkluderande medlemsrekrytering.
•
Flera möjliga grupper att rekrytera.
•
Nya idéer till verksamheten
•
Men också chans att tala för en större massa när man vill nå
kommun / landsting/politiker.

Frågor att fundera kring i er förening.
-Ser ni inkluderingsarbete mest som ett verktyg att kunna få fler medlemmar eller
har det ett egenvärde?
-Kan du komma på fler exempel på saker som gör det lättare eller svårare att
driva en förening idag än för 30 år sedan?
-Vad kan ni göra för att det första mötet med föreningen ska bli bra?
-Vem lockas av dessa aktiviteter?
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-Hur viktigt är det att många är med på era arrangemang?
- Vilka möjligheter har medlemmar som inte sitter i styrelsen att ta egna initiativ?
Hur kan ni göra era möten mer inkluderande?
Ett bra exempel på inkluderande medlemsrekrytering
Scouterna:
FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA
FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET
Tanken med modellen är att ni ska tillsammans ska kunna arbeta med materialet
för att hitta gemensamma lösningar och svar på frågor och se till att flera känner
sig välkomna och vara med i er verksamhet.
http://www.scouterna.se/wp-content/uploads/2016/07/5steg_oppochTillgVerks.pdf
Källor: Inkluflera, inkluderande medlemsrekrytering ( Niklas Hill 2017, Trinambai)
Fem stegs modellen (Scouterna 2016)
Om ni vill veta mera om inkluderande medlemsrekrytering mejla julia@norden.se
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