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Styrelsen 2017
Styrelsen består av nio ledamöter förutom ordföranden. Mandatperioden är två år.
En av dessa ledamöter representerar ungdomsförbundet och en ledamot utses av
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Kansli och personal
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E-post: bo@norden.se
TERESA UHRDIN, redovisningsekonomi/projektekonomi/kontorsservice (t.o.m. 01.10.17)
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ANDERS BERGSTRÖM, utvecklingsansvarig
Tlf: 08 506 11 312
Mobil: 070 5670584
E-post: anders@norden.se
EYDÍS INGA VALSDÓTTIR, organisationssekreterare
Tlf: 0709-70 84 49
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1.0 EN KORT BAKGRUND
Under perioden 2012 - 2016 genomfördes en grundläggande översyn av föreningen
Nordens formalia, kännetecken, organisation, samarbeten och verksamhet.
Ett stort antal beslut har antagits av fullmäktige på deras möten 2012, 2013, 2014 och
2016.
Från och med 2017 är det fråga om genomförande under perioden 2017 - 2020. Det
är ett genomförande som får stöd av Sveriges ordförandeår dels i Nordiska
ministerrådet 2018 och i Nordiska rådet 2019, samt av Föreningen Nordens egna 100
års jubileum.
Genomförandet bygger på de riktlinjer som fullmäktige antagit i stadgar,
inriktningsdokument och verksamhetsplan.

2.0 FÖRENINGEN SOM UNDERLÄTTAR - INRIKTNINGSDOKUMENTET
Föreningen samlar individer och organisationer i Sverige för att bidra till fred,
öppenhet och demokrati genom att underlätta kontakter, sprida kunskap, främja
kommunikation och samarbetet över nationsgränserna. Därigenom stärks förståelse
och goda relationer mellan människor från olika kulturer
Föreningen och dess medlemmar bedriver verksamhet inom kultur, folkbildning och
utbildning, arbetsmarknad och näringsliv, trygghet och välfärd, turism, miljö-klimathälsa, fred och säkerhet, och folkrörelsearbete.
Kärnverksamheten består i att publicera och distribuera bland annat
informationsmaterial, hemsida och tidning, organisera aktiviteter och bilda opinion.
Främja ökad samverkan för nya nordiska lösningar och konkreta innovationsprogram.
Informera och kommunicera om det officiella nordiska samarbetet. Att 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.

3.0 GENOMFÖRANDEARBETET BÖRJADE 2017
Arbetet inriktas på att stärka föreningens förmåga att skapa en rörelse och en väl
fungerande organisation som stödjer detta. En viss del av arbetet har därför under
2017 bestått i kapacitetsbyggande både inåt och utåt.
Uppdrag:
Öka antalet nya medlemmar med minst 800/år och minska antalet utträden.
Resultat:
Antalet nya medlemmar
Antalet utträden
489

725
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Nettoökning

+ 236

Uppdrag:
Öka antalet samverkande medlemmar med minst 2/år.
Resultat:
Antalet samverkande medlemmar ökade med 5 stycken, från 57 medlemmar till 62
medlemmar.
Uppdrag:
Minska antal lokalavdelningar som vill upplösa föreningen eller göra den vilande.
Resultat:
Antalet föreningar som annonserade upplösning eller liknande har minskat från 10 till
4. Det beror delvis på att verksamhet reorganiserats eller samgående i stället för
upplösning. En annan lösning har varit att bilda kommunsektioner (aktivitetsgrupp
med handkassa) inom ramen för en huvudförening som omfattar flera kommuner.
Uppdrag:
Öka antalet nya lokalavdelningar ihop med Föreningen Nordens ungdomsförbund
med minst 3 st.
Resultat:
En lokalavdelning för Föreningen Nordens ungdomsförbund bildades i Västervik.
Huvudskälet till att målet inte lyckades var att samarbetet med Föreningen Nordens
ungdomsförbund förändrades i och med vakans på deras generalsekreterar-post
och ny styrelse. Samordningen med Nordisk information på universitetsorter blev inte
av som planerat.
En ny organisationsplan är under utarbetande vilken knyts samman med utveckling
av mötesplatser, utbyte och samarbete över gränserna (vänort 3.0) och nordisk
information.
Uppdrag:
Öka antalet aktiva distrikt, vilka anordnar möten och studier för lokalavdelningarna,
samt informerar och nystartar lokalavdelningar.
Resultat:
Antalet distrikt som sagt att de tänker bli passiva har minskat. Ett distrikt har lagts ned
- Älvsborg. Samtal om samordning mellan distrikt i större regioner har påbörjats.
Fortfarande återstår ett arbete med distrikt/regioner som arbetar med beslutade
stadgeuppgifter för distrikt.

4.0 FINLAND 100 år
Under 2017 fyller Finland 100 år och särskilda insatser och åtgärder
kommer ske inom samtliga områden nedan.
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Resultat:
Föreningen Norden fick ett bidrag från Kulturfonden Sverige och Finland 2017 som
delades ut till 18 lokalavdelningar runt omkring Sverige för att på olika sätt
uppmärksamma Finlands 100 års jubileum. Ett samarbete med Riksteatern initierades
för att uppmärksamma finska föreställningar i Sverige genom våra lokalavdelningar
samt att Riksteatern skrev i Nordens tidning. Nordiska biblioteksveckan och Nordiskt
gästabud hade ett finskt fokus.

5.0 LOKALAVDELNINGARNA
Uppdrag:
Medlems- och organisationsutveckling prioriteras där 55 + är
huvudmålgrupp för lokal medlemsvärvning.
Resultat:
Antalet medlemmar som rekryterats har huvudsakligen tillhört
målgruppen.
Uppdrag:
Publikationer såsom Nordens Tidning, hemsida och studiematerial.
Resultat:
- Norden tidning har publicerats enligt plan, 4 gånger/år
- Hemsidan sköts enligt plan och en uppdatering förbereds inför
Norden 100 år
- Studiematerial har tagits fram i form av ”Norden-Processen”.
Materialet lanserades i ett nyhetsbrev och i Nordens tidning.
Uppdrag:
Förslag tas fram eller sprids vad gäller arrangemang och aktiviteter.
Detta knyts till våra aktivitetsperioder: Litteraturmånad, kulturmånad
och sommar-Norden.
Resultat:
I Nordens tidning har lokalavdelningar beskrivit olika aktiviteter. I
nyhetsbrevet har vissa tips och uppslag spridits. På
ordförandekonferenser har avdelningar och distrikt samtalat med
varandra. Önskemål har funnits om att utveckla detta ytterligare.
Beslut att genomföra en två dagars ordförandekonferens är en följd
av detta önskemål.
Uppdrag:
Fler möten inom organisationen mellan organisations- och
aktivitetsledare.
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Resultat:
Tre ordförandekonferenser genomfördes hösten 2017. Deltagande på
och stöd har getts till regionala överläggningar.
Uppdrag
Genomföra riksomfattande kampanjer. En särskild satsning på
medlemsrekrytering och medlemsvård genomförs.
Resultat:
Två medlemsvärvningskampanjer har genomförts under året, där
lokalavdelningar uppmuntrats extra att rekrytera nya medlemmar.
Lokalavdelningar får också stöd från kansliet och
organisationsutvecklaren kontinuerligt under året för att se till att
medlemsvärvning sker.
Uppdrag:
Lokalavdelningar bör ha en årlig verksamhetsplan som omfattar
nordiska samhällsambitioner, verksamhet och förening som
organisatör.
Resultat:
Ett stödmaterial vid namn Norden-processen togs fram för att ge stöd
i den samt övrigt stödmaterial så som mallar för att underlätta för
lokalavdelningarna att genomföra årsmöten på rätt sätt och göra en
egen verksamhetsplan att följa. Organisationsutvecklare har även
hjälpt föreningarna att underhålla sina hemsidor, medlemsregister
samt verkat som stöd i IT-relaterade frågor kopplad till det.
Uppdrag
Stöd i ledarförsörjning och ledarutbildning, möten och nätverk mellan
ledare organiseras i samverkan med Vuxenskolan, skol- och
biblioteksansvarig och utvecklingsansvarig.
Resultat
Samverkan med SV har inte gett önskat resultat och en översyn sker
både av upplägg och samverkanspartner.
Uppdrag:
Tydlig kommunikations- och varumärkesplan kring ett gemensamt
budskap (se kommunikationsplattform, beslutad på extra fullmäktige
2013). Denna plattform vidareutvecklas efter fullmäktige 2016, och
riktas in mot föreningen Norden 100 år.
Resultat:
Styrelsen har beslutat att integrera föreningen Norden 100 år med
ordinarie verksamhetsplan. Tema har fastställts: Barnens bästa, Hållbar
utveckling och Nordens framtid. Det ska vara ett lokalt och regionalt
folkligt fokus.
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Uppdrag:
Personliga kontakter med beslutsfattare och opinionsbildare.
Resultat:
Sker löpande på möten, mottagningar, seminarier, middagar med
mera. Det är mer utvecklat med beslutsfattare nationellt än med
lokala och regionala beslutsfattare och opinionsbildare, vilket nu är
under översyn, i samband med jubileet.
Uppdrag:
Lokalt stöd för organisering av lokalavdelningar, projekt, grupper och
nätverk. Särskilt stöd till utveckling av det som benämnts
”vänort 3.0” med därtill knuten roll för lokalavdelning och distrikt i
samverkan med kommunerna, landsting m fl.
Resultat:
Lokalavdelningarna fick möjlighet att delta i samverkan och söka
bidrag knutet till Nordisk information och ”vänort 3.0”. Information har
gått ut till alla 290 kommuner i Sverige via SKL, samt att ett brev har
skickats ut till 30 utvalda kommuner, med högskolor och universitet. 33
kommunala besök har gjorts av föreningens generalsekreterare och
utvecklingsansvarig.
Uppdrag
Samverkan mellan Föreningen Nordens ungdomsförbund och
lokalavdelningar för att stärka 18-30 åringarnas delaktighet i Nordiska
frågor och verksamheter.
Resultat:
Föreningen gav Föreningen Nordens ungdomsförbund ett stöd att
besöka sina avdelningar och universitetsorter, samt SACO-mässan för
studenter. Nationellt har ett stöd getts formaliafrågor och ett antal
områden för samarbete har varit föremål för överläggningar.

6.0 DISTRIKTEN
Uppdrag
Distrikten ska i samverkan med centralstyrelse och förbundskansli
stödja och utveckla lokalavdelningarna, arrangera och genomföra
möten och ledarutbildningar.
Resultat:
Arbetet har haltat lite på grund av distriktens olika kapacitet. En
diskussion har förts om att skapa regioner där distrikten kan samverka
med centralstyrelsen och dess kansli. Ett diskussionsunderlag har
utarbetats under hösten 2017 och den kommer bli föremål för
diskussion på fullmäktige 2018.
Uppdrag:
Utvecklingsstöd kommer att ges till distrikt för att utveckla det
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transnationella arbetet på regional nivå i samverkan med
kommunförbund, landsting och län.
Resultat:
Ett stöd i form av en nationell tjänst, utvecklingsansvarig, har funnits
men arbetet har inte kommit igång p.g.a. av låg efterfrågan från
distrikten. Efterfrågan från landsting, länsstyrelser och regionala organ
har varit stor men riktat sig mer mot Tillväxtverkets nätverk, HA
Capacity och PA Education där Föreningen Norden är delaktig
och/eller ansvarig.
Uppdrag:
Distrikten eller regioner bör ha en plan ihop med vuxenskolan eller
andra studieförbund för service till lokalavdelningar, nybildning av
lokalavdelningar, möten för ledare och ledarutveckling. Samverkan
skulle ske med Föreningen Nordens ungdomsförbund.
Resultat:
Se ovanstående kommentar under lokalavdelning.

7.0 SAMVERKANDE MEDLEMMAR
Samverkande medlemmar omfattar olika typer av juridiska personer.
Idag är det 62 samverkande medlemmar med sammantaget flera
miljoner medlemmar.
Centralstyrelsen och förbundskansliet ska i samverkan med
medlemmarna
Uppdrag
Ta fram publikationer i olika ämnen
Resultat:
Har inte genomförts.
Uppdrag
Arrangera möten, seminarier och kontakt- och kunskapsresor.
Resultat:
Tre seminarier/nätverksmöten har genomförts under året, ett i januari,
ett i juni och ett i december. Vi har samverkat med ett antal
samverkande medlemmar, bl.a. i projektverksamhet (Fritidsforum) och
på Bokmässan 2017 (Finlandssvenskarnas riksförbund). Samverkande
medlemmar har fått ett antal erbjudanden att delta i olika externa
möten och aktiviteter bl.a. Baltic Sea NGO Forum och i
nätverksmöten kopplade till våra uppdrag inom Östersjöstrategin.
Uppdrag
Bedriva aktiv opinionsbildning
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Resultat:
Ett arbete pågår inom ramen för projektet Nordiska nätverk som
lanseras under kvartal 1 2018. Föreningen har deltagit på mässor och
seminarier samt ger ut Nordens tidning fyra gånger per år.
Uppdrag
Ta ansvar för grupper och nätverk, men också gemensamma projekt.
Ett särskilt arbete kommer att organiseras kring det nordiska och
internationella arbetet knutet till ”Organisationernas Nordiska
Nätverk” (Föreningarna Nordens förbunds regi) och ”Baltic Sea NGO
Network”.
Resultat:
Föreningen Norden är en svensk fokalpunkt i Baltic Sea NGO Network
och deltog på CC-möten för att representera föreningen och Sverige
under 2017. Samverkande medlemmar fick inbjudan att delta på
Baltic Sea NGO Forum i Keflavík, Island i maj 2017. Ett rad olika projekt
pågår under ramen för detta uppdrag, så som Vägen In och PA
Education.
Uppdrag
Syftet med att skapa relationer på ”förbundsnivå” är dels att stärka
påverkanskraften nationellt och internationellt, dels att få
medverkande organisationer att engagera sina distrikt och lokala
föreningar att samverka i föreningens arbete med bland annat
”vänort 3.0”.
Resultat:
Möten med och för samverkande medlemmar har genomförts, samt
att ett nytt koncept har tagits fram där målet är att engagera flera
riksorganisationer i utbyte och samarbete på nordisk nivå.
Uppdrag
I samverkan med Utrikesdepartementet kommer det genomföras fem
möten mellan Sveriges ledamöter i ämbetsmannakommittéerna,
berörda myndigheter och samverkande medlemmar. Även övriga
remisinsatser bjuda in per ämbetsmannakommittés områden.
Resultat:
Denna verksamhet blev inte av i tänkt form då samordningsminister
med statssekreterare tillika enhetschef på Utrikesdepartemtentetsenhet slutade och ersattes av andra, som omprioriterade. I stället blev
det en planering inför Sveriges ordförandeår i Nordiska ministerrådet
2019.

8.0 SKOLMEDLEMMMAR
Uppdrag
Skolmedlemmarna knyts närmare lokalavdelningar och distrikt särskilt i de
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riksomfattande arrangemang och kampanjer som organiseras kring litteraturmånad,
kulturmånad och sommar-Norden.
Resultat: Vi har uppmuntrat våra lokalföreningar att samarbeta och informera om
Norden i skola och Nordiska biblioteksveckan till lokala skolor.

Uppdrag:
Projektet Norden-korrespondenterna liksom författabesök fortsätter eventuellt och då
i samverkan med andra Föreningar Norden.
Resultat:
Beslut att författarbesöken upphör 2019. Frågan om Norden-korrespondenterna på
Nordiska rådets session är inte löst än.
Uppdrag
Inom skolan organiseras arbetet på ett nytt sätt:
- Samverkan med lärarföreningar inom språk, samhällskunskap, historia och naturteknik
- Samverkan med lärarfacken och skolledarförbundet
- Samverkan med Nordplus och Erasmus+
- Utbilda informatörer/handledare för lärarfortbildning lokalt och regionalt
Resultat:
Skolmedlemskapet ändrades från 2016 till 2017. Det traditionella skolpaketet
avvecklades och ett gratis medlemskap infördes. Skolorna har fått Nordisk tidskrift
fyra gånger per år och ett digitalt nyhetsbrev, samt Nordens tidning digitalt. De har
även fått information om Norden i skolan och om Nordiska biblioteksveckan. De har
också fått inbjudningar till seminarier och evenemang. Skolmedlemmar hos
Föreningen Norden har även möjlighet att söka Nordiska lärarstipendier. Under året
har antalet skolmedlemmar ökat med 38 medlemmar.
Uppdrag
Inom Föreningarna Nordens Förbund finns en särskild nordisk
skolhemsida, Norden i skolan, med både skolmaterial och sociala
medier. I Sverige förändras hemsidan så att skola och bibliotek får en
egen webbflik som sammanfattar all relevant information.
Resultat:
Föreningen har uppmärksammad Norden i skolan och projektet har
skrivit i både interna nyhetsbrev samt i Nordens tidning och i den
digitala bilagan som riktar sig mot skolor och bibliotek. På
www.norden.se finns nu en egen webbflik med all relevant
information till skol- och biblioteksmedlemmar och andra intressenter.
Uppdrag
Föreningen har fått ansvar för prioritetsområde utbildning inom
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Östersjöstrategin. Det omfattar utbildning, ungdomsfrågor och
arbetskraftens rörlighet. Arbetet sker på alla nivåer, och knyts
samman med innovations-, samarbets- och utvecklingskommuner i
form av utbyte mellan kommuner, regioner och verksamheter.
Föreningen samordnar insatsen i Norden och med andra
närområden. En samordning sker mellan denna verksamhet och
utvecklingsstöd på kansliet med fokus på lokal och regional nivå.
Resultat:
Föreningen har två uppdrag inom Europeiska Unionens
Östersjöstrategi, dels som poliycsamordnare för policyområde
utbildning (PA EDU) dels som horisontell samordnare för kompetens
och kapacitetsutveckling i Östersjöregionen (HA CAP).
Uppdragsgivare är EU Kommissionen, generaldirektoratet för
regionalpolitik tillsammans med de åtta medlemsländerna. De båda
uppdragen har pågått sedan 2012 och Föreningen Nordens
legitimitet har vuxit i takt med uppdragens genomförande och
resultat.

9.0 BIBLIOTEKSMEDLEMMAR
Uppdrag:
Biblioteksmedlemmarna knyts närmare lokalavdelningar och distrikt
särskilt i de riksomfattande arrangemang och kampanjer som sker
såsom Nordens Dag, Kura skymning och Nordiskt Gästabud.
Resultat:
Nordiskt gästabud uppmärksammades av kansliet och genomfördes
av lokalavdelningarna. En finsk skolmeny och en finsk festmeny togs
fram och förmedlades för att uppmärksamma Finland 100 år.
Nordiska biblioteksveckan genomfördes 13-19 november 2017 och
temat var Öar i Norden, med ett speciellt fokus på finsk litteratur och
författare. Svenska bibliotek, skolor och övriga kulturinstitutioner samt
våra lokalavdelningar fick information om projektet och
uppmuntrades att aktivt delta. Sveriges resultat visade att 56 nya
institutioner deltog i projektet i år, jämfört med 2016. Sverige hade
även bäst resultat av alla länder som deltog i projektet.
Uppdrag
Satsning på skol- och universitetsbibliotek (del av skolsatsning) i
samverkan med Föreningen Nordens ungdomsförbund.
Resultat:
Satsningen ligger kvar, som en del av nordisk Information och att nå
målgruppen studenter, men Föreningen Nordens ungdomsförbund
hade stora förändringar att samverkan med Föreningen Nordens
ungdomsförbund i denna fråga, som också skulle stärka dem, inte
blev av, som det var planerat, 2017.
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Uppdrag
Samverkan med Föreningarna Nordens förbund gällande
litteraturmånad inkl. nordiska biblioteksveckan och kulturmånad
Resultat:
Föreningen Norden deltog i Bokmässan 2017. Vi arrangerade
ett seminarium i samarbete med Föreningarna Nordens förbund/
Nordiska biblioteksveckan.
Uppdrag
Samverkan med Biskops Arnö folkhögskola när det gäller fortbildning
för bibliotekarier
Resultat:
Se nedan under Biskops Arnö folkhögskola.
Uppdrag
Samverkan sker med medlemsorganisationen Svenska
Biblioteksföreningen
Resultat:
Två möten har genomförts.

10.0 SAMARBETE MED FOLKHÖGSKOLAN BISKOPS-ARNÖ
Uppdrag
Det pågår ett mycket viktigt samarbete att tillsammans med andra
nordiska folkhögskolor ta fram kurser som stödjer ambitionen om fler
ledarutbildningar inom Föreningen Norden.
Resultat:
Se Biskops Arnö folkhögskola verksamhet och redovisning.
Uppdrag
Biskops-Arnö folkhögskola har en mycket viktig roll att spela i det
pedagogiska utvecklingsarbete som påbörjats inom Föreningen
Norden, också i samverkan med de studieförbund Föreningen
Norden samverkar med.
Resultat:
Ett förberedande arbete har skett med studieförbund, Fritidsforum,
Svenska folkhögskoleföreningen i Sverige, utvecklare av Nordisk
bildning och boken ”The Nordic Secret, HA Capacity inom
Östersjöstrategin. Målet är en fungerande studie- och
utbildningsorganisation med start under jubileumsåret 2019.
Uppdrag
Under kommande år utvecklas Norden Institutet ytterligare tillika
samarbetet mellan Biskops Arnö folkhögskola och föreningen
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gällande biblioteksväsendet och service till biblioteksmedlemmar.
Resultat:
Möte har genomförts med nordiska biblioteket i Helsingfors för att
tillsammans med Biskops Arnö folkhögskola genomföra fortbildning för
biblioteksanställda. Mål: Start våren 2019.
Ett särskilt arbete pågår för att utveckla Stiftelsens Nordens Institut i
form av lunchmöten med ämbetsmannakommittéerna.
Resultat:
Denna verksamhet blev inte av i tänkt form då samordningsminister
med statssekreterare tillika enhetschef på Utrikesdepartementets
enhet slutade och ersattes av andra, som omprioriterade. I stället blev
det en planering inför Sveriges ordförandeår i Nordiska ministerrådet
2019.

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

Svensk-isländska samarbetsfonden
Svensk-danska kulturfonden

Resultat:
- Se respektive fonds redovisning.

12.0 PROJEKTVERKSAMHETEN
Resultat:
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 innovations-, samarbets- och utvecklingskommuner i
form av utbyte mellan kommuner, regioner och verksamheter. Föreningen
samordnar insatsen i Norden och med andra närområden. En samordning sker
mellan denna verksamhet och utvecklingsstöd på kansliet med fokus på lokal och
regional nivå.

13.0 SAMVERKAN MED DET OFFENTLIGA NORDEN
Uppdrag
Föreningen Norden genomför regelbundna möten med det offentliga Norden som
direkt är berörda av denna strategi och av de uppdrag föreningen fått.
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Resultat:
Möten har skett löpande under året, särskilt möten gällande det svenska
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och vad Föreningen Norden kan göra,
såsom Nordens dag, Nordens tidning, nyhetsförmedling och Nordisk
informationsverksamhet.
Uppdrag
Föreningen Norden har en viktig uppgift att dels informera om beslut och pågående
arbete, dels kanalisera folklig kritik och önskemål tillbaka till det offentliga Norden
Resultat:
Ett projekt med stöd av Utrikesdepartementet påbörjades hösten 2017. Det avsåg en
förenkling av befintliga nordiska nätverk framtaget av Föreningarna Nordens
förbund. Sjösätts kvartal 1, 2018.

14.0 SAMVERKAN MED FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND
Det pågår samtal inom FNF om tidningssamverkan, vidareutveckling av de
gemensamma projektet Norden i skolan och Nordjobb samt uppdraget Nordiska
språkkoordinationen.
Uppdrag
Tidningssamverkan
Resultat:
Ökad redaktionella samverkan har utvecklats.
Uppdrag
Vidareutveckling av skolhemsida, Norden i skolan
Resultat:
Se Föreningarna Nordens förbunds verksamhetsberättelse
Uppdrag
Vidareutveckling av Nordjobb
Resultat:
Se Föreningarna Nordens förbunds verksamhetsberättelse
Uppdrag
Vidareutveckling Nordisk språkkoordination som sedan 2014 ligger på FNF som
uppdrag från Nordiska ministerrådet
Resultat:
Se Föreningarna Nordens förbund verksamhetsberättelse
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Uppdrag
Det gäller också Nordjobb, ungas rörlighet på arbetsmarknaden
Resultat:
Se Föreningarna Nordens förbund verksamhetsberättelse
Uppdrag
Samt PR om bland annat personnummer och nordiskt medborgarskap
Resultat:
Frågan har behandlats av Nordiska Rådet som beslutat i den önskade
riktningen med e-id.
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