Verksamhetsberättelse
2016

Styrelse
Styrelsen består av nio ledamöter förutom ordföranden och mandatperioden är två år. En av dessa
ledamöter representerar ungdomsförbundet. En ledamot utses av personalen vid föreningens kansli.
Under fullmäktigemötet den 18-19 juni 2016 valdes ny styrelse. Följande har ingått i styrelsen under
2016:
Sinikka Bohlin, Gävle, ordförande
Per Gudmund Lindencrona, Kalmar, vice ordförande (t.o.m. 19 juni)
Birgitta Englin, Stockholm
Majlis Granström, Luleå (t.o.m. 19 juni)
Fredrik Harstad, Göteborg (t.o.m. 19 juni)
Cristina Husmark Pehrsson, Landskrona (vice ordförande fr.o.m. 19 juni)
Christian Persson, Uddevalla
Emmy Sundin, Umeå (t.o.m. 19 juni)
Thorgny Arwidsson, FNUF
Fredrik Masulo Wickberg, personalrepresentant (t.o.m. 18 november)
Fredric Jacobsen, Lund (fr.o.m. 19 juni)
José Perez Johansson, Stockholm (fr.o.m. 19 juni)
Eivor Olofsson, Haparanda (fr.o.m. 19 juni)
Ann-Louise Rönestål Ek (fr.o.m. 19 juni)
Eydís Inga Valsdóttir, personalrepresentant (fr.o.m. 18 november 2016)
Adjungerad till styrelsen:
Mats Lundborg, Rektor, Biskops-Arnö
Styrelsen har under året hållit sju protokollförda möten.

Kansli och personal
Föreningens centrala kansli ligger sedan december 2014 på Drottninggatan 30. Postadressen är: Box
1083, 101 39 Stockholm.
Personalens sammansättning och koppling till Föreningen Norden respektive projekt:
BO ANDERSSON, generalsekreterare
Tlf: 08 506 113 02
e-post: bo@norden.se
TERESA UHRDIN, redovisningsekonomi/projektekonomi/kontorsservice
Tlf: 08-506 113 17
e-post: teresa@norden.se
MARIANNE SANDELIN, medlemsregister
Tlf: 08 506 113 15
e-post: marianne@norden.se
ELIN SÖRENSSON, förenings- och organisationsutveckling, medlemsvård
Tlf: 0708-92 32 48
e-post: elin@norden.se
ANDERS BERGSTRÖM, utvecklingsstrateg
Tlf: 08 506 11 312
Mobil: 070 5670584
e-post: anders@norden.se

EYDÍS INGA VALSDÓTTIR, skol- och biblioteksansvarig
Tlf: 0709-70 84 49
e-post: eydis@norden.se
MICAEL RÖNNTOFT, utvecklingsansvarig
Tlf: 0705-50 69 20
Micael.ronntoft@norden.se
VIAN TAHIR, kommunikatör, hemsida
Tlf: 08 506 113 00
e-post: vian@norden.se
ANASTASIIA KLONOVA, handläggare arbetsmarknad och utbildning
Tlf: 0707-95 29 97
e-post: anastasiia.klonova@norden.se

Revisorer

Thomas Lönnström, Ernst&Young AB
Ersättare: Christer Franzén
Göran Hegen
Ersättare: Lars Alberius

Representation
Vid Nordiska rådets session i Köpenhamn representerades föreningen av ordföranden Sinikka Bohlin,
generalsekreteraren Bo Andersson och skol- och biblioteksansvariga Eydís Inga Valsdóttir

Hedersledamöter
Christina Ericsson
Thorbjörn Fälldin
Lennart Fridén
Sven Johansson
Barbro Olausson
Sten-Olov Nilsson
Arne Johansson
Siw Christensen
Eva Smekal
Per Olof Widell

Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö

Föreningen Norden utser minst sju representanter i styrelsen för Stiftelsen nordens Biskops Arnö.
Under 2016 har dessa varit:
Mats Hellström, ordförande (även i AU)
Britten Lagerkvist Tranströmer, vice ordförande (även i AU)
Berndt Arell
Karen Bue
Britta Nygård (även i AU)
Alexandra Pascalidou
Ulla-Maj Wideroos
Espen Stedje
Adjungerad: Generalsekreterare Bo Andersson

1.0 EN KORT BAKGRUND
Norden – svensk förening för nordiskt samarbete, bildades 1919. Det är en partipolitiskt och religiöst
obunden organisation, öppen för alla som delar dess ändamål, vill engagera sig och jobba med
nordiska frågor och nordiskt samarbete i Sverige. När föreningen bildades år 1919 handlade det om
en nystart i föreningsarbetet, och en utveckling av samverkan på olika områden: kulturellt, socialt,
ekonomiskt och politiskt.
”Samtliga föreningar hava, enligt första paragrafen i sina
stadgar, till syfte att söka fördjupa känslan av samhörighet
de nordiska länderna emellan, att utveckla deras ekonomiska
och kulturella förbindelser och att överhuvudtaget främja det
inbördes samarbetet mellan nordens folk” (Waldemar Langlet)
I mitten av 1900-talet bestämde föreningen sig för att utvecklas till internationell folkrörelse på
nordisk bas. Syftet har alltid varit att värna och utveckla bland annat demokrati och fred, samarbete
och öppenhet.
Föreningsarbete har sedan dess start präglats av kulturellt arbete såsom möten och nätverk för
kunskap, resor och vänorter, folkbildning och nordisk politik. Allt för att underlätta vardagslivet för
folk i Norden. Även idag bedriver lokalavdelningar en bred verksamhet utifrån medlemmarnas
önskemål: vänortsutbyte, resor, studiecirklar, föreläsningar, projekt med mera. Samverkande
medlemmar är delaktiga i nordiska förbund eller nätverk.
Föreningen Norden finns i alla de nordiska länderna och samverkar genom paraply-organisationen
Föreningarna Nordens Förbund och i projekt över hela nord- och östeuropa.

2.0 FÖRENINGEN SOM UNDERLÄTTAR
Föreningen har till ändamål att på alla områden stärka och utveckla samarbetet i Norden och dess
närområden.
Föreningen
 Har samlat individer och organisationer i Sverige för att över alla gränser bidra till fred,
öppenhet och demokrati

 Har ökat kontakter, kunskapsspridning, kommunikation och samarbetet över
nationsgränserna. Därigenom har föreningen bidragit till att stärka förståelse och relationer
mellan människor från olika kulturer
Samhällsområden
Kultur
Föreningen Norden har främjat den demokratiska, toleranta och öppna samhällskulturen i sin dagliga
gärning och föreningen har medverkat till att utveckla konsten och de kulturella kreativa näringarna.
 Det har bland annat skett i projekt och aktiviteter som Företagsamma Unga Nordbor, Nordisk
Biblioteksvecka, Nätaktivisterna, i Nordisk gästabud, FNF norden i skolan, FNF nordisk
språkkoordination, i den vardagliga föreningsverksamheten, författarbesök, Baltic Sea NGO
Network, verksamheten på Biskops Arnö och i förnyelse av vänortsarbetet. Föreningen har
bidraget till att genom möten och samarbeten öka kunskapen om varandra, få erfarenhet av
andra länder och stimulera färdigheter i språk som stärker känslan av samhörighet och
samverkan.
 En årsbok om Nationalismer och populism i Norden har publicerats.

Folkbildning och kunskap
Föreningen Norden har främja bildning och utbildning, kompetensutveckling och ett livslångt
lärande. Arbetet sker när det gäller barnen utifrån FN:s barnkonvention om barnets bästa och
barnperspektivet. Föreningen Norden har öka inslaget av kunskapsspridning om Norden och dess
samarbetsområden liksom språksituationen i Norden, samt har särskilt verkat för förståelse av de
skandinaviska språken från förskola till högskola.

 Det har bland annat skett genom skol- och biblioteksverksamheten, Nordens tidning,
Spridning av Nordisk tidskrift, sociala media, möten och seminarier och Almedalen.

 Föreningen har också ett uppdrag inom Östersjöstrategin tillsammans med Svenska Institutet
och Union of the Baltic Cities, gällande kapacitetsbygge, eller kompetensutveckling i konsten
att organisera och bedriva samarbete och utbyte över gränserna.

Näringsliv
Föreningen Norden har främjat samverkan om större frihandel och gemensamma marknader, liksom
företagandets internationalisering genom bland annat samverkan mellan kluster. Särskilt kulturella
näringslivskluster har fått föreningens stöd.
 Föreningen har fortsatt arbetet efter projektet Företagsamma Unga Nordbor, I samverkan
med FNF har gränshinder påtalats och en ambition är att stärka nordiskt medborgarskap
ytterligare. Företagandets internationalisering är en del av samtalen med bland anat
Nordiska ministerrådet som ansvarar för området PA innovation i Östersjöstrategin.
Arbetsmarknad
Föreningen Norden medverkar genom PA Education aktivt till att vidareutveckla och harmonisera
arbetsmarknaden. Föreningen upplyser om den nordiska avtals- och partsmodellen och försöker göra
den mer känd, tillgänglig och attraktiv. Trepartssamtal är något som aktivt understödjs.
 Föreningen arbetar med PA Education ihop med bundeslandt Hamburg. Det omfattar
anställningsbarhet, rörlighet, utbildning, praktik, forskning, migration/integration och
trepartssamtal i östersjöregionen. Något vi också arbetar för i Norden.
 Som ett stöd i denna utveckling har föreningen tagit fram koncept för mötesplatser och
förnyelse av vänorter, komptens- och verksamhetsutvecklingsstöd i form av TDP/TLP
(Transnational Development Program och Transnatinal Leadership Program)
Trygghet och välfärd
Föreningen Norden har haft flera aktiviteter för stödja och vidareutveckla den nordiska
välfärdsmodellen och arbeta för ett tryggare Norden för alla invånare.
 Ökat samarbete med Nordiskt välfärdscenter, kontakter med parterna och särskilt NFS
(nordiska fackliga samorganisationen), Svenskt Näringsliv har medverkat i Nordens tidning,
en ide om ”Sätt Norden i rörelse” (om bättre folkhälsa) har tagits fram, som några exempel.
Turism
Föreningen Norden vill stimulera till ökat resande i Norden för alla målgrupper inom arbetsliv, fritid,
kultur och utbildning. Ett ökat samarbete mellan kulturella och kreativa näringar, företag och
kommuner har vidareutvecklats när det gäller bland annat destinationsutveckling.

 Med stöd från Kulturfonden Sverige-Finland har vi prövat vad man kan kalla
innovationsmöten för samarbete över gränserna. Samtal har också förts med Ålandskontoret
om en skärsgårdsatsning, från Åbo till Roslagen.
Demokrati, människors lika värde, fri och rättigheter
Föreningen Norden arbetar aktivt för att försvara, stärka och vidareutveckla demokratins former och
innehåll, och har tagit flera initiativ för en ökad samverkan mellan länderna i riktning mot en starkare
region och på sikt ett förbund av självständiga stater.

 Föreningen i sig har demokratiserats och medlemmarnas ombud är de som både utarbetar
huvudförslag och fattar beslut på fullmäktige. Vad gäller samhället har föreningen ett
uppdrag att stödja utvecklingen av flernivåstyre. När det gäller hat och hot och bland annat
icke-demokratisk populism har föreningen idag en tydlig ändamålsparagraf med grund i det
gemensamma nordiska principprogrammet. Den är också knuten till en uteslutningsparagraf.
Föreningarna har blivit tydligare i sina grundläggande värden, vilka härstammar från den
nordiska samhällsmodellen.
 Vad gäller relationen mellan civilsamhället (alla nivåer, alla sektorer) och nordiska rådets
politiska utskott kopplas de ihop via nordiska nätverk genom en digital
kommunikationsmodell.
Miljö, klimat och hälsa
Föreningen Norden vill medverka i arbetet att skapa en god natur- och miljövård, en hållbar
utveckling och tillväxt. Klimatförändringar är uttryck för en växande problematik där både
säkerhetsfrågor, liksom anpassning av mer ingripande karaktär, kommer att kräva en ökad
medverkan från civila samhället olika aktörer.

 Föreningen samarbetar med Baltic Sea Congress, på Stockholmsmässan, som också omfattar
Stockholms stad, Stockholms Universitet, CBSS med flera aktörer.
 Föreningen samverkar också med CBSS i hållbar utveckling och sitter med i CBSS expertgrupp
för Hållbar Utveckling.
Fred och säkerhet
Föreningen Norden har i alla sammanhang företrätt de demokratiska värdena, medborgerliga och
mänskliga fri och rättigheter och det civila samhällets delaktighet i freds- och säkerhetsarbetet på alla
nivåer. Exempel:
 Föreningen har utvecklat vänortssystemet och kombinerat de med ett antal sätt at främja
det mellanfolkliga samarbetet. Genom att tematisera utbytet kan det stärka både kunskap
och vänskap, samarbete och nytta.
Folkrörelse
Föreningen Norden vill vara en modern och ledande folkrörelse för mellanfolklig förståelse och
samverkan inom Norden, och mellan Norden och omvärlden.

 Arbetet med förstärkning och förnyelse av föreningsarbetet är bara i sin början. Ett gediget
studium av föreningens förutsättningar och villkor har gjorts under fyra år och mellan åren

2017-2019 påbörjas genomförandearbetet. Första etappen avrundas med föreningens 100årsjubileum, år 2019.

3.0 KÄRNVERKSAMHET

Föreningens kärnverksamhet är enligt fullmäktige att
Publicera och distribuera bland annat böcker, informationsmaterial, hemsida och tidning.
Organisera aktiviteter, föreningar, kampanjer, konferenser, kurser, nätverk, projekt, resor och
seminarier.
Bilda opinion för det demokratiska Norden och mot odemokratiska, diskriminerande, segregerande
organisationer, rörelser och tendenser.
Främja ökad samverkan för nya nordiska lösningar och konkreta innovationsprogram, knutna till
angelägna områden, samt integrering av nya medborgare i samhälle och arbetsliv.
Informera och kommunicera om det officiella nordiska samarbetet, och kanalisera kritik och förslag
på lösningar tillbaka till de folkvalda och de demokratiska organen.
Inbjuda individer och organisationer att på alla nivåer samverka för fred, öppenhet och demokrati i
Norden, Europa och världen.
Medverka i samarbete över nationsgränserna, för att därigenom stärka förståelsen och relationer
mellan människor från olika kulturer, men också i andras arrangemang text bort.
Och fullmäktige beslutade at det skulle ske som en lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
verksam organisation i följande rangordning:
a. Norden i Sverige.
b. Samarbetet mellan de fem nordiska länderna, de tre självstyrande områdena (Färöarna, Grönland
och Åland) och Sameland.
c. Samarbete mellan två eller flera nordiska länder.
d. Samarbete med Nordens närområden.
e. Samarbete med andra EU-länder.
f. Globalt, när de nordiska länderna agerar tillsammans med bland annat FN.

4.0 UTVECKLINGSARBETETS PLANERING OCH START
Tre målområden beslutades av centralstyrelsen som en uppföljning på fullmäktige.
Tre föreningsmål
 Fler medlemmar
Resultat: Medlemsantalet ökade


Fler organisations- och aktivitetsledare
Resultat: Ej uppfyllt



Fler medlemsorganisationer
Resultat: Två lokalavdelningar lades ned lokalt, men nationellt ökade antalet.

Tre mål för paraplyorganisationen på nationell nivå.
 Fungerande samverkan och nätverk nationellt i det nationella och internationella samarbetet
och utbytet
Resultat: Klar förbättring jämfört med 2015. Nordiska nätverk och utbildningsnätverk
startade och finns.



Fungerande samverkan och nätverk på distriktsnivå
Resultat: Ej uppfyllt utöver de som redan fanns. Dock har ett par visat nyväckt intresse efter
hösten ordförandekonferenser, och seminarier Umeå-Vasa, särskilt Dalarna, Halland och
Västerbotten.



Fungerande samverkan och nätverk på lokal nivå
Resultat: Många lokalavdelningar har tagit till sig de fyra årens diskussioner om förnyelse.
Det var tydligt på hösten ordförandekonferenser. Fler än förväntat har påbörjat diskussioner
om litteraturmånad, kulturmånad och SommarNorden, förnyelse av vänortsarbetet och att
starta lokala mötesplatser – som en del av att vara paraplyorganisationer.

Fem övergripande mål för samhällskommunikationen.
 Ökat samarbete och utbyte mellan länderna
Resultat: Samarbetet mellan oss och Finland har förbättrats avsevärt. När det gäller FNF har
samarbetet förbättrats mellan chefredaktörerna. Inom Östersjöstrategin förbättras de
praktiska samarbetena för varje kvartal.


Bättre kunskap i skola och samhället om den nordiska språkpolitiken och ökad skandinavisk
språkförståelse inom Sverige
Resultat: Möten har genomförts med nordisk språkkoordination och ett utbildningsnätverk
har påbörjats där didaktik är högst upp på agendan. Se mer i språkkoordinationens
berättelse. Inom Sverige har nordiska författare besökt skolor.



Ökad kunskap om Norden och dess grannregioner i Sverige
Resultat: Samhällslärarföreningen har blivit medlem i föreningen Norden under 2016. Det
gäller också historielärarnas förening. Genom och i samarbete med dem ska nordisk
samhällskunskap och historia utvecklas i undervisningen.



Bättre och utökat samarbete mellan aktörer för att stärka arbetsmarknaden, näringslivet,
utbildningen, välfärden och en god naturmiljö i Norden och berörda närområden
Resultat: Se ovan under ”samhällsområden”.



Öka kunskapen om och respekten för allas människors lika värde, och människors fri och
rättigheter
Resultat: Se ovan under ”samhällsområden”.

Centralstyrelsens mål för medlemsutveckling:
 Minska antalet medlemmar som utträder med 100 personer
Resultat: Uppnått 2016


Öka antalet nya medlemmar med minst 700/år
Resultat: Målet nåddes.



Öka antalet samverkande medlemmar med minst 2/år
Resultat: Målet nåddes



Minska antal lokalavdelningar som vill upplösa föreningen eller göra den vilande.
Resultat: Svårt att mäta, men antalet föreningar som flaggar för upplösning har minskat
något, men generationsskiftet är mycket omfattande och det krävs en aktiv rekrytering och

ledarutveckling för att möte det skifte som pågår med full kraft.


Öka antalet nya lokalavdelningar ihop med FNUF med minst 3 st.
Resultat: Samarbete pågår, och ibland annat Göteborg och Lund diskuteras bildning. Några
lokalavdelningar till är intresserade.



Öka antalet aktiva distrikt, vilka anordnar möten och studier för lokalavdelningarna, samt
informerar och nystartar lokalavdelningar.
Resultat: Ej uppnått, men Göteborg-Bohuslän, Halland, Dalarna är exempel där frågan väckts
och möten pågått och pågår.

5.0 LOKALAVDELNINGARNA

Avdelning inom Föreningen Norden har till ändamål att genom självständig
verksamhet främja det nordiska samarbetet i enlighet med föreningens syften.
Avdelning bedriver lokal verksamhet inom ett geografiskt område som utgörs av en
eller flera kommuner, eller del av en kommun. Avdelningar är sammanslutna i
distrikt.
Under 2016 har

 Medlems- och organisationsutveckling prioriterades där 50 + enligt
fullmäktiges beslut var huvudmålgrupp för lokal medlemsvärvning.

 4 nr av Nordens Tidning distribuerats och en årsbok har tagits fram.
 Förslag gällande mötesplatser och förnyelse av vänorter har spridits.
Nordiska biblioteksveckan, Nordens dag, Europeiska språkdagen,
Europadagen, FN-dagen och Gästabud likaså.

 Antalet möten med medlemsorganisationer har ökat, vilket främst beror på
att styrelsen bjudit in till ordförandekonferenser.

 Samarbetet med Vuxenskolan har ännu inte kommit igång enligt gällande
samarbetsavtal. Det skapar en bristsituation vad gäller stöd i
ledarförsörjning och ledarutbildning, möten och nätverk mellan ledare.
Frågan har aktualiserat med Vuxenskolan och kansliet har tittat på
alternativ.

 Idag sker en tydligare kommunikation av varumärket föreningen Norden,
enligt beslut på extra fullmäktige 2013

 Antalet möten och kontakter med beslutsfattare och opinionsbildare har
ökat under hela 2016

 lokalt stöd för organisering av lokalavdelningar, projekt, grupper och
nätverk, särskilt stöd till utveckling av lokalt ”vänort 3.0”, och därtill knuten
roll för föreningen i samverkan med kommunerna finns tillgängligt på
styrelsens kansli.

 Samverkan mellan NUF och lokalavdelningar har ökat något.

6.0 DISTRIKTEN
Distrikt är en sammanslutning av lokal- och ungdomsavdelningar inom ett av
föreningens styrelse fastställt geografiskt område. Distriktets högsta beslutande
organ är distriktsstämman. Verkställande organ är distriktsstyrelsen. Om distrikt
består av endast en avdelning, utövar avdelningens årsmöte också
distriktsstämmans befogenheter.
 Distrikten har inte i beslutad utsträckning kommit igång med samverkan
med centralstyrelse och förbundskansli i arbetet att stödja och utveckla
lokalavdelningarna, arrangera och genomföra möten och
ledarutbildningar. Inte heller vad gäller att samordna och genomföra
projekt.
 Ett särskilt stöd ges från 2016 till distrikt för att utveckla ”vänort 3.0” på
regional nivå i samverkan med kommunförbund, landsting och län.
 Distrikten eller regioner har inte en utarbetad plan ihop med vuxenskolan
eller andra studieförbund för service till lokalavdelningar, nybildning av
lokalavdelningar, möten för ledare och ledarutveckling. I samverkan med
FNUF.

7.0 SAMVERKANDE MEDLEMMAR

Samverkande medlemmar är ideella föreningar med riksomfattande verksamhet, eller verksamhet i
flera distrikt.
Under 2016 har
 Publikationer tagits fram och distribuerats, som Ta nätet på allvar.
 Arrangemang, möten och seminarier har genomförts i styrelsens
kanslilokaler. Inom Baltic Sea NGO Network har en kontakt- och
kunskapsresa genomförts till forum.
 Aktiv opinionsbildning har genomförs med stöd av skrifterna The Nordic
Way och The Nordic Perspective och årsboken, tillika Nordiska
ministerrådets ordförandeprogram, tillika Östersjöstrategins
policyområden. I detta arbete har föreningen aktivt bjudit in till grupper
och nätverk och stimulera andra att gå in i transnationella projekt.
Exempel: Regionsbiblioteken i Stockholms län, Fritidsforum.
 Ett särskilt arbete har startat kring det nordiska och internationella arbetet
knutet till ”Nordiska Nätverk” och ”Baltic Sea NGO Network”.

8.0 SKOLMEDLEMMMAR
Skolmedlemmarna är anslutna till lokalavdelningarna.
 De har informerats om riksomfattande arrangemang och kampanjer som
sker såsom Norden Dag, Kura skymning och Nordiskt Gästabud

 Ett bokpaket distribuerades.
 Projektet Norden-korrespondenterna riktade sig till mediagymnasier, men
endast Finland hade deltagare 2016.
 Inom Föreningarna Nordens Förbund finns en särskild nordisk skolhemsida,
med både skolmaterial och sociala medier. Det är en del av en större
nordisk samverkan gällande Norden i skolan.
 Ett nordiskt utbildningsnätverk har organiserat under 2016, med start
januari 2017.
 Nordens tidning har utvecklats, så att mittuppslaget ska bestå av et
nyhetsbrev, gällande utbildningssektorn.



Föreningen har fått ansvar för prioritetsområde utbildning inom
Östersjöstrategin. Det omfattar utbildning, ungdomsfrågor och
arbetskraftens rörlighet. Arbetet sker på alla nivåer, och knyts samman
med ”vänort 3.0” i form av utbyte mellan kommuner, regioner och
verksamheter. Föreningen samordnar insatsen i Norden och med andra
närområden.

9.0 BIBLIOTEKSMEDLEMMAR

Biblioteken är viktiga arenor för att sprida kunskap om Norden, men också för att
skapa en känsla för språk, kultur och livet i Norden. Bibliotekens roll för läsvanor,
språk och demokrati är mycket viktiga och bör stärkas.
 För och med biblioteksmedlemmarna har ett bokpaket distribuerats
 Biblioteksmedlemmarna har i beslut knutits närmare lokalavdelningar och
distrikt särskilt i de riksomfattande arrangemang och kampanjer som sker
såsom Nordens Dag, Kura skymning och Nordiskt Gästabud. Men i
praktiken har arbetet ännu inte riktigt kommit igång.
 Samtal pågår med vår samverkande medlem, svenska biblioteksföreningen
med förhoppning om ett utvecklat samarbete. Det gäller också kontakter
med regionbibliotek.

10.0 SAMARBETE MED FOLKHÖGSKOLAN BISKOPS-ARNÖ
Biskops-Arnö är en mycket viktig verksamhet i föreningen Norden. Både FHSK och
Nordens institut spelar och kan fortsatt spela mycket viktiga roller både
folkhögskolans ramar, som inom Nordens instituts.
 Föreningen har påbörjat ett valberedningsarbete inför 2018 vad gäller
styrelsens sammansättning på Biskops- Arnö
 Samtal pågår om Nordens institut.

 Fullmäktige drog ned något på anslaget till Nordens Institut.
 Samverkan diskuteras vad gäller biblioteksverksamhet

11.0 FONDVERKSAMHETEN
Föreningen Norden administrerar två bilaterala nordiska fonder i Sverige:



Svensk-isländska samarbetsfonden
Svensk-danska kulturfonden

Administrationen skiljer sig något åt och preciseras i uppdrag enligt avtal med
respektive fond. Det handlar om att administrera fonder och fondstyrelsebeslut.
Se mer i fondernas verksamhetsberättelser.

12.0 PROJEKTVERKSAMHETEN

 Nätaktivisterna, ett treårigt projekt avslutades. En särskild redovisning finns till Allmänna
arvsfonden. Utbildningen är överförd till Ung Media. Och en bok har tagit fram för
undervisning.
 PA Education har genomförts enligt plan. Se särskilt aktivitetsplan.
 HA Capacity har i huvudsak genomförts enligt plan. En omorganisation på Svenska Institutet
har medfört vissa förseningar och SI:s ansvar för kommunikation har inte riktigt fungerat.
 Sådd-projekt TDP Culture, SI
 Sådd-projekt Funktionshindrade och säkerhet, SI
 Inlämnande projekt:
a) Ansökan till KKN
b) Ansökan till Allmänna arvsfonden

13.0 SAMVERKAN MED DET OFFENTLIGA NORDEN
Samverkan med det offentliga Norden har skett genom deltagande på möten, både nationellt och på
nordisk nivå, dels genom förberedande och verkställande tjänstemannamöten.
Föreningen Norden har genomfört regelbundna möten med det offentliga Norden som direkt är
berörda av denna strategi och av de uppdrag föreningen fått.
Föreningen Norden har informerat om beslut och pågående arbete, dels kanaliserat folklig kritik och
önskemål tillbaka till det offentliga Norden

14.0 SAMVERKAN MED FNF

FNF, Föreningarna Nordens Förbund, är ett samarbetsorgan för de nationella Norden-föreningarna
och har till huvuduppgift att samordna föreningarnas gemensamma intressen i arbetet med att
stärka det folkliga nordiska samarbetet på alla områden. Idag finns det en gemensam strategi och en
gemensam kommunikationsplattform. FNF har också utvecklat olika projekt som
Många frågor har avhandlat inom ramen för FNF, bland annat
- Tidningssamverkan
- Hemsidesamverkan
- Vidareutveckling av skolhemsida
- Vidareutveckling av Nordjobb
- Vidareutveckling Nordisk språkvård som sedan 2014 ligger på FNF som uppdrag från
Nordiska ministerrådet
- Nordiskt medborgarskap
- Ökad integration/förbundsstaten Norden
Se vidare den verksamhetsberättelse FNF tagit fram.

