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God Jul och Gott Nytt År!
Här kommer den senaste informationen från Föreningen Norden med tyngdpunkt
på lokalavdelningarnas årsmöten som ligger på agendan strax efter jul.
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.
Med vänlig hälsning, Julia Brink, Organisationsutvecklare
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Årsplanering inför 2018
Julstängt
Generalsekreterare Bo Anderssons hälsning
Medlemsregistret (OBS ny trestegsinloggning)
Lathund för artiklar till Nordens tidning
Föreningen Nordens logga
Fullmäktige
Föreningen Nordens styrelsemöte 7–8 december 2017
Baltic Sea NGO Forum 2018
Årsmötespaket för lokala årsmöten
Bidrag till lokalavdelning för information om Sveriges program för
Nordiska Ministerrådet år 2018.
Finland 100 år redovisning av bidrag
Letterstedtska föreningen anslagsutlysning 2018

Januari – mars – Lokala årsmöten
15 januari manusstopp Nordens tidning nr 1
6 februari – Samernas nationaldag
Mars – Kulturmånad
Mars –Nordiskt Gästabud (i anknytning till Nordens Dag)
23 mars – Nordens Dag
9 april manusstopp Nordens tidning nr 2
9 maj – Europadagen
9–10 juni – Fullmäktige
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Föreningen Nordens kansli har julstängt 20.12.2017-07.01.2018
Fridfull Jul!

Generalsekreterare Bo Anderssons hälsning,
Tack för allt föreningsarbete ni utför, där ni sprider kunskap om Norden, skapar
goda upplevelser, stärker samhörigheten, ökar samarbetet och utbytet.
Vi har tillsammans två spännande år framför oss. Dels ska förbereda och
genomföra vårt kommande jubileum, år 2019. Då fyller vi, föreningen Norden 100
år. Dels har vi en några ordförandeskap för Sverige framför oss som vi kan skapa
aktiviteter och seminarier kring. Särskilt Sveriges ordförandeskap i Nordiska
ministerrådet 2018 och sedan Nordiska rådet 2019.
När det gäller vårt anpassnings- och förnyelsearbete i föreningen Norden, ett
arbete som startade på fullmäktige 2012, har vi hunnit så långt att vi påbörjat
genomförandet. Till exempel:
-Förnyat och nytt vänortsarbete, eller lärande, samarbete och utbyte över
gränserna
-Reseverksamhet
-Mötesplatser kring olika tema (kultur, seminarier, cirklar, kurser, studiebesök mm)
inklusive samtal om/planering för ett förnyat och nytt vänortsarbete, där lokala
intressenter bjuds in ihop med kommunen.
-Erbjuda andra organisationer medlemskap eller partnerskap i föreningen
Norden, på alla nivåer
-Utåtriktade kampanjperioder: Kulturmånad, sommar-Norden och
litteraturmånad
Som sagt. Tack för allt arbete. Utan er stannar Norden!
Jag vill samtidigt säga God Jul och Gott Nytt år, så ses vi i januari.
Bo Andersson
Generalsekreterare
Föreningen Norden
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Medlemsregistret och tre-stegsloggin
För att ni föreningarna ska få korrekt information från oss, måste hemsidan och
medlemsregistret 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.
Ny inloggning till medlemsregistret våren 2018
Alla föreningar måste se över sina medlemsregisteransvariga. Den som är aktuell
måste läggas till och de som inte längre är medlemsregisteransvariga skall tas
bort. För att läggas till och tas bort mejla marianne@norden.se
NI KAN INTE UTFÖRA DETTA SJÄLVA UTAN DET MÅSTE UTFÖRAS AV KANSLIET.
Det som också är viktigt är att alla som är medlemsregiteransvariga måste ha ett
mobilnummer inne i registret. Vi kommer att informera er om det ny
trestegsinloggningen när vi får mera information.
Medlemsstatistik
För att ta ut medlemsstatistik inför årsmötena går ni in i medlemsregistret
KomMed och tar ut en medlemsrapport under
Medlem, Rapporter, Medlemsstat.
Där hittar ni en lista med aktiva, inträdda och utträdda medlemmar mellan de
valda datumen. Vi rekommenderar att ni gör detta efter den 9 januari då vi
måste hinna registrera eventuella nya medlemmar som kommit under
julhelgerna.
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
Föreningen Nordens logga
Detta är en liten påminnelse 😉 Jag har sett en del gamla logon i omlopp och vill
bara påminna er om att använda vår nya logga och grafiska profil. Ni hittar en
handbok i vår grafiska profil här
http://norden.se/wp-content/uploads/2014/12/Grafisk-profil-2014.pdf
och de våran logga här http://norden.se/om-foreningen/press-ochinformationsmaterial/logotyp-och-grafisk-profil/
Fullmäktige 2018
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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
Föreningen Nordens styrelsemöte den 7–8 december 2017
På Föreningen Nordens styrelsemöte den 7–8 december 2017 beslutades ett
antal saker, som t.ex.;
-

-

-

Att uppdra generalsekreterare att återkomma med ett förslag till
nästkommande styrelsemöte den 23/2 2018 angående förstärkning av
lokal och regional verksamhet
Stadgegruppen informerade om stadgeförslaget inför fullmäktige 2018
och ett slutgiltigt förslag tas upp och beslutas om på nästkommande
styrelsemöte den 23/2 2018
En budget inför 2018 godkändes

Mötet hölls på Föreningen Nordens kansli, och ett årligt julmingel för
samverkande medlemmar hölls i anslutning till mötet.
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
Baltic Sea NGO Forum 2018
Föreningen Norden är ordförande i Baltic Sea NGO Network 2017–2018, ett
ordförandeskap som hänger ihop med Sveriges ordförandeskap i
Östersjöstaternas råd (CBSS). Den 17–18 maj 2018 kommer det årliga forumet att
hållas i Uppsala. En spännande möjlighet för föreningen att engagera flera i
civilsamhällets frågor och att stärka sitt nätverk både i Sverige och i länderna runt
Östersjön.
För mer information om forumet kan ni kontakta generalsekreterare Bo
Andersson, bo@norden.se
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Årsmötespaket för lokalföreningarna
Under årsmötena 2018 finns det några teman och frågor som vi önskar att ni tar
upp till diskussion. (mejla in några korta punkter till julia@norden.se
Bifogat med i utskicket finns också en mall för hur man skriver en verksamhetsplan
samt SWOT-analys som kan vara bra utgångspunkt när ni gör tankearbete inför
nästa år.
1. Jubileumsåret 2019
- Aktiviteter under jubileet (har ni förslag)
- Vad vill ni att kansliet stöder er med? (Tema, föreläsnings- och idékatalog)
- Planera att kontakta er kommun under våren 2018 för att flagga för jubileet.
- frågan kommer också diskuteras/planeras på fullmäktige i juni. Finns några
medskick med deras ombud.
• material att utgå från: årscykeln
2. Mötesplatser
- "Mötesplatser" är traditionella informationsmöten, seminarier, kurser, idémöten,
arbetsmöten kring gemensamma aktiviteter och utbyte med andra kommuner
(vänorter), föreningar, skolor mm.
- "Mötesplatsen" är ett öppet möte för alla intresserade i kommunen, ofta i
samarbete med bildningsförbund, folkhögskola, lärarföreningar, bibliotek
och/eller kommunen m fl.
- "Mötesplatser" hålls en eller två gånger per år. Eller vid behov.
* En ide är att arrangera ett gemensamt seminarium om vänorter, dess historia
och framtid. Där föreningen Norden är arrangör/medarrangör.
* en annan ide är att bjuda in andra till aktiviteter på Nordens dag tillika
jubileumsevent under kulturmånaden inkl. nordiskt gästabud under mars 2019.
* en tredje ide är att samarrangera utåtriktade aktiviteter under litteraturveckan i
november 2019 (kura skymning, kura gryning, biblioteksveckan).
3. Förnyat vänortsarbete
Vänortsarbetet förnyas, dels förnyas det äldre utbyte ät dels starta nya tematiska
utbyten. Det kan vara något att samtala om och om intresse finns så kan
avdelningen bjuda in kansliet och samordna med ett möte med
kommunledningen.
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Bidrag till lokalavdelning för information om Sveriges program för Nordiska
Ministerrådet år 2018.
Lokalavdelningen kan få ett bidrag om 500 kr för att arrangera ett öppet
informationsmöte om nordiska ministerrådets program år 2018.
Målgrupp:
- medlemmar
- allmänheten
- media
- beslutsfattare i kommunen
En ide' kan vara att arrangera informationstillfället i samband med årsmötet, som ett
föreningsmöte. En annan ide' är att samarrangera med ett studieförbund som ett
seminarium.
För att göra det enkelt:
1. När ni beslutat om hur och när ni vill genomföra informationen, själva eller i
samarbete med någon annan, skickar ni in beslutet
till micael.ronntoft@norden.se med en beskrivning av informationsaktiviteten och hur
den kommer marknadsföras.
2. Resultatet av aktiviteten, antal åhörare och vilka som deltog, skickas in i
efterhand.
3. Bidraget, betalas ut enligt punkt 1 ovan.
4. Bidraget kan rekvireras enligt punkt 1, fram till sista januari.5. Informationsmaterial
är det nordiska ordförandeskapsprogrammet. För er som vill gå lite djupare finns
också sektors program. Dessa finns
http://www.norden.org/sv/search?SearchableText=Sveriges+ordf%C3%B6randeskap
+2018
Frågor om detta ställs till micael.ronntoft@norden.se.

Finland 100 år och redovisning av bidraget.
Hoppas att ni hade fina firande under hösten!
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!
Under nästa vecka skickas en påminnelse med redovisningsblankett ut till alla
som ännu inte har redovisat.
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Letterstedtska föreningen anslagsutlysning 2018
Letterstedtska föreningen förfogar årligen över ca tre miljoner svenska kronor för
utdelning till nordiska ändamål dels gemensamt, dels nationellt.
Ansökningsdatum är senast den 15 februari respektive senast den 15 september
2018.
Letterstedtska föreningen verkar sedan 1875 för att befrämja samarbetet mellan
de fem nordiska länderna inom vetenskap, konst och industri. Förutom
anslagsutdelning sysslar föreningen med att arrangera nordiska seminarier,
utdela en nordisk förtjänstmedalj och ett översättarpris samt sedan 1878
utgivning av Nordisk Tidskrift.
Anslagsutlysningen för 2018 finns på hemsidan, http://www.letterstedtska.org/.

En riktigt fin fridfull och trevlig jul till er alla
Önskar vi på Föreningen Norden Sverige
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