Nyhetsbrev 2018-02-05

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 2018
Medlemsregistret (OBS ny trestegsinloggning)
Kurs i hemsida och sociala medier
Lathund för artiklar till Nordens tidning
Föreningen Nordens logga
Fullmäktige
Nordiska litteratturveckan
Baltic Sea NGO Forum 2018
Bidrag till lokalavdelning för information om Sveriges program för
Nordiska Ministerrådet år 2018.
Enkät om vänortsarbetet.
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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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 från och 1 mars!
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. När den inloggningsmetoden startar kommer ni att
få utöver den vanliga inloggningen en kod via sms för att bekräfta er login.
Kurs i hemsida och sociala medier
Den 21 april klockan 11-15 kommer kansliet anordna en kurs i hemsidan och sociala
medier i ABF-huset i Stockholm.
Kursen riktar sig till föreningarnas administratörer och är ett tillfälle att ställa frågor om
hemsidan och ytterligare fördjupa sig i de verktyg som kan användas. Vi kommer
även att prata om sociala medier och hur de kan användas för att nå en större
publik.
Det finns 18 datorer på plats men det finns även möjlighet att ta med egen dator
och ändå delta på kursen. För anmälan till datorer gäller först till kvarn.
Kansliet ersätter resor över dagen. För frågor om kursen, kontakta Emma på
emma.gotlund@norden.se
På http://norden.se/om-foreningen/press-och-informationsmaterial/mallar-ochlathundar/ finns lathundar och filmer som svarar på många frågor som kan komma
upp gällande hemsidan.

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
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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
Fullmäktige äger rum på Biskops Arnö 9-10 juni. Mötet börjar kl. 13.00 på lördagen
och slutar kl. 14.30 på söndagen. En kallelse, program och handlingar kommer
att skickas ut till valda ombud vid ett senare skede men det går däremot bra att
anmäla sig till mötet redan nu, anmälningsblanketter finns att hämta på
hemsidan: http://norden.se/om-foreningen/fullmaktige/fullmaktige-2018/.
Sista anmälningsdag är den 9 maj.
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
Ordförandekonferens 2018
I år kommer vi endast att hålla en konferens som är den 11-12.10 ombord på
Viking Cinderella. Vi kommer att informera och ladda inför Norden 100 år i två
dagar samt ha möjlighet att träffa andra föreningar från hela Sverige.
Nordisk Litteraturvecka
Nordiska biblioteksveckan har bytt namn till Nordisk litteraturvecka. I år kommer
den Nordiska litteraturveckan pågå mellan den 12-18 november.
Temat är Hjältar i Norden.
I novembermörkret tänds samtidigt tusentals ljus i hela Norden och de baltiska
länderna. Litteraturveckan samlar för den 21 gången barn, unga och vuxna till
världens största högläsningsevenemang. Över 2000 skolor, bibliotek och andra
kulturinstitutioner deltar varje år i denna fina tradition. Den gemenskap,
inspiration och läslust det skapar hos barn och vuxna från Grönland i väst till
Estland i öst är helt unik.
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Måndagen 12 november är den stora högläsningsdagen. Då blir det lässtund för
barn och unga på morgonen, ”Kura Gryning”. På kvällen samlas vuxna till en
stämningsfull afton med högläsning under ”Kura Skymning”. Detta är startskottet
på en hel vecka med högläsningar, författarbesök, utställningar och
kulturupplevelser på skolor, bibliotek och institutioner runtomkring i hela Norden
och Baltikum.
Det är helt gratis att delta i Nordiska litteraturveckan. Registrering görs på
hemsidan http://www.nordisklitteratur.org/se/. På hemsidan finns mer information
om Nordisk litteraturvecka och om böckerna.
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
Bidrag till lokalavdelning för information om Sveriges program för
NordiskMinisterrådet 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
FÖRENINGEN NORDEN
+46 8 506 113 00

Drottninggatan 30
111 51 | Stockholm

Box 1083
SE -101 39 | Stockholm

www.norden.se
info@norden.se

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.

Enkät om vänortsarbetet.
Jag har några frågor kring ert lokala vänortsarbete som jag hoppas att ni kan ta
er tid att svara på.
Skicka svaren till: micael.ronntoft@norden.se
1. Arbetar ni i er lokalavdelning med vänorter?
Om ja på fråga 1 fortsätt.
2. Arbetar ni självständigt eller tillsammans med kommunen?
3. Arbetar ni med vänorter på traditionellt vis eller med förnyelse?
Tack för er hjälp,
Micael Rönntoft
Finland 100 år och redovisning av bidraget.
Redovisningen skall senast vara inlämnad den 29 februari! Hela bidraget skall
redovisas till Kulturfonden för Sverige och Finland den 11 mars!
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/.
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