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Här kommer den senaste informationen från Föreningen Norden med information 
om GDPR och sommaren. Nyhetsbrevet går till alla styrelsemedlemmar, skol-och 
biblioteksansvariga, hemsidesansvariga, medlemsregisteransvariga och 
informationskontor på alla nivåer. 
 
Med vänlig hälsning, Julia Brink, Organisationsutvecklare 
 
Innehåll:  
              

• Årsplanering 2018 
• Sommarstängt 
• Fullmäktigehandlingar  
• GS Bo Andersson hälsar 
• Medlemsregistret (OBS ny trestegsinloggning) 
• GDPR och samtycke 
• Medlemsblanketter  
• Fullmäktige handlingar ut på fredag den 18.5 
• Ordförandekonferens 2018 
• Baltic Sea NGO Forum 2018 
• Hilleröd- Nordiskt sommarläger 
• Författarbesök i september  
• Nordiska litteraturveckan  

 
 9 maj – Europadagen 
 9–10 juni – Fullmäktige 
14 augusti – Manusstopp Nordens Tidning nr 3  
 26 september – Språkdagen 

   11-12 oktober Ordförandekonferens  
 24 oktober – FN-Dagen 
16 oktober – Manusstopp Nordens Tidning nr 4 
4 november –  Nordiska Litteraturveckan  
Oktober-december – Sista kvartalsvärvningen.  
(Nya medlemskap gäller även under 2017) 

                     November-december - Värvningstävling 
 
Sommarstängt 

Föreningen Norden har sommarstängt från den 2.7–10.8 
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Fullmäktigehandlingar 

Fullmäktigehandlingarna skickas ut per mejl den 18.5 till delegater och deltagare. 
Handlingarn kommer också att finnas på hemsidan www.norden.se under 
Fullmäktige 2018. 

 

Hej 

Många av Föreningen Nordens lokalavdelningar växte i medlemsantal under 2017 
och starten 2018. Det ser bra ut på flera håll, ännu inte alla.  

Det är enligt rapporter in till oss så att allt fler också upplever att de har lyckade 
utåtriktade aktiviteter, under kulturmånaden med gästabud och Nordens dag, vissa 
vänortsaktiviteter och att samarbete medkommun, studieförbund och bibliotek sker 
eller återuppväcks under litteraturmånaden, inklusive det som förr hette Kura gryning 
och skymning.  

Det genomförs medlemsmöten, studiecirklar, medlemsresor (också öppna för andra) 
och föreläsningar. Generellt sett ser det bra ut.  

Nu ska vi se hur vi kan hjälpa varandra och ta ett steg till och i det kan vi tillsammans 
ta 100-årsjubileumet till hjälp och stöd för ytterligare synlighet i våra aktiviteter, i 
opinionsbildning och marknadsföring, i ledar- och medlemsvärvning. 

Grunden för nästa år med 100 årsjubileum är lokal och regional satsning knutet till 
årskalender. Som exempel; 

- Jubileumsfest på årsmötena 
- Uppmärksamma jubileet under gästabudsveckan 
- Uppmärksamma jubileet på Nordens dag.  Samtal med kommunen och 

studieförbund kan tas redan nu, 2018, för att göra det till ett lite större utåtriktat 
och massmedialt uppmärksammat event, med nordisk flaggdag i 
kommunerna 

- Anordna möten med kommunerna och föreningar om förnyelse av 
vänortsarbetet, både i dess traditionella former som mer tematiska. 

- Sommar Norden med uppmärksamhet av jubileet i vänortsmöten 
- Deltagande på andra event och mässor, för att synliggöra jubileet 
- Litteraturveckan i november 

Hör av er om det är något? 

Vänligen, Bo Andersson, Generalsekreterare 

 

Årsmöten  

Efter årsmötet skickar ni in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och 
årsmötesprotokoll till kansliet för arkivering. Observera att vi inte går igenom era 

http://www.norden.se/
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handlingar. Om tex. föreningen beslutar att lägga ner måste ni meddela detta 
separat.   

Skicka handlingar till: Föreningen Norden Att: Marianne Sandelin  

 Box 1083, 101 39 Stockholm   

Ny styrelse  

Efter årsmötet måste hemsida och medlemsregister uppdateras med den nya 
styrelsen. Saknar ni inlogg eller lösenord till medlemsregistret? Kontakta 
marianne@norden.se  För inlogg till hemsidan, kontakta julia@norden.se  

 

Medlemsregistret och två-stegsloggin  

För att ni föreningarna ska få korrekt information från oss, måste hemsidan och 
medlemsregistret uppdateras med den nya styrelsen.  

Ny inloggning är igång och koden ni får i telefonen kommer från 
medlemsregistret Kommed 

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. 

 

GDPR (påminnelse) 

Den 25 maj gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s 
medlemsländer. Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda 
enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Av denna anledning innebär förordningen en del förändringar 
gällande hantering av personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde.  

Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när 
man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när 
man utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde. 

Vad är personuppgifter? 

Enligt Datainspektionen är personuppgifter all slags information som kan knytas till 
en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn 
och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med 

mailto:marianne@norden.se
mailto:julia@norden.se
mailto:marianne@norden.se
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ljudinspelningar som lagras elektroniskt kan vara personuppgifter även om det 
inte nämns några namn i inspelningen. 

När får personuppgifter samlas in? 

Personuppgifter får bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och 
berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt 
med dessa ändamål”, säger förordningen. Alltså, uppgifter som samlas in för ett 
visst syfte, får inte sedan användas för helt andra syften. 

En bra grundregel vid insamling av personuppgifter är samtycke. Det innebär att 
personen i fråga tillfrågas angående registrering av uppgifter om hen. Det kallas 
för att få personens samtycke. Ett samtycke är enligt förordningen ”varje slag av 
frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den 
registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande 
handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne”. På 
litet enklare svenska: man måste få tydlig information om vilka uppgifter som 
samlas in och vad de ska användas till, för att man sedan ska kunna ge sitt 
godkännande. 

När ni samlar in uppgifter om en person så måste ni informera personen i fråga. I 
förordningen finns en lång lista över vilken information som ska ges, men mycket 
kort ska ni tala om att ni samlar in personuppgifter, vilka uppgifter det handlar om 
och varför ni gör det. Kommer ni att lämna uppgifterna vidare till andra, måste ni 
tala om det. 

En viktig regel i förordningen är att man inte får spara personuppgifter för länge. 
När de inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, så ska 
de tas bort. 

En enkel guide för GDPR: 

https://www.datainspektionen.se/Documents/enkel-kurs-dataskydd.pdf  

Det går att läsa mer om GDPR på datainspektionen.se, där finns även checklistor 
för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden för hur man förbereder 
sig för förordningen. 

Dataskyddsombud behöver utses för myndigheter, de som behandlar känsliga 
uppgifter eller om man behandlar personuppgifter som innebär en kartläggning 
av enskild individ.  

 

GDPR för er lokala förening 

-Ni måste ha en egen personuppgiftspolicy och ett personuppgiftsbiträde i varje 
förening.  

https://www.datainspektionen.se/Documents/enkel-kurs-dataskydd.pdf
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-När ni tar emot anmälningar måste ni ha en text om samtycke av hantering av 
personuppgifter. Gäller alla anmälningar- deltagarlistor till resor, möten med 
mera inte bara medlemskap. 

-Vid utlämning av personuppgiftsinformation måste berörda ge godkännande. 

För exempel av personuppgiftspolicy och samtycke se www.norden.se från och 
med 25.5. 

 

Medlemsblanketter för att bli medlem i Föreningen Norden. 

Efter den 25.5 är våra blanketter för att bli medlem gamla på grund av de nya 
kraven i GDPR. 

GAMLA BLANKETTER FÅR INTE ANVÄNDAS! 

Det kommer att gå att beställa nya inom kort, men tills de är klara hänvisar vi nya 
medlemmar till 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   

 
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. 
Vi tar emot anmälningar redan nu. Konferensen vänder sig i först till alla 
ordförandende i förening och distrikt.  
Vi tar in anmälningar nu och fram till den 5 september, om det finns platser kvar 
kan de fyllas med övriga intresserade.  
 
Anmäl er till ordförandekonferensen till julia@norden.se  
 
Nordiskt författarbesök i oktober 8-12.10 

Föreningen Norden har bokat författarbesök av danske författaren Hanne Kvist som 
med sin bok To af alting, nominerades för Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2013. 

Är ditt distrikt intresserad av att genomföra Nordiska författarbesök i samarbete 
med kansliet? Kansliet hjälper med praktiska arrangemang som att boka resor 
och ta fram förberedande material. Ni bidrar med lokala kontakter och hjälper 

http://www.norden.se/
http://norden.se/wp-content/uploads/2017/10/Lathund-Nordens-tidning.pdf
mailto:julia@norden.se
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oss att sätta ihop ett program samt hitta skolor och bibliotek som är intresserade 
av besöket.  Låter detta bra?  

Hör av er till julia@norden.se 

 
Nordiskt sommarläger 2-7 juli, Hillerød 
Nordiskt sommarläger 2018 för barn och ungdomar mellan 11–14 år! 
Nordiskt sommarläger hölls på den Nordiska lägerskola och kurscentrum, 
Danhostel i Hilleröd från den 2-7 juli 2018 och Föreningen Norden är en av 
medarrangörerna. Det finns plats för ungefär 90 deltagare, mellan 11-14 år, från 
alla de nordiska länderna samt självstyrande områden. Det kommer också finnas 
en vuxen reseledare med. 
 
Det kostar 1975 DKK att delta i lägret. I priset ingår alla måltider, logi på lägret 
och utflykter. Priset inkluderar inte turpassen till tivolin i Köpenhamn. Resorna ingår 
inte. 
Läs mera på hemsidan http://norden.se/nordiskt-sommarlager/ 

För frågor gällande lägret kan ni kontakta: 

Karin Aunstrup 
+45 24245186 
Eller 
Julia Brink 
+46 70 892 32 48 

 

Nordiska Litteraturvecka 12-18 november  

Hjältar Norden är årets tema  

Böckerna i år är: 

Barn -Handbok för superhjältar av Elias og Agnes Våhlund 
Unga-De som ikke finnes av Simon Stranger 
Vuxna-Kungar av Islandav Einar Már Guðmundsson 

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 http://www.nordisklitteratur.org/se 

På hemsidan finns mer information både om Nordiska Litteraturveckan och om 
böckerna.  

 

mailto:julia@norden.se
http://norden.se/nordiskt-sommarlager/
http://www.nordisklitteratur.org/se

