
 
 
Nyhetsbrev 2017-04-28 
 
Hej alla! 
Våren är här och snart är det sommarnorden och sommaraktiviteter. 
Nyhetsbrevet går till alla styrelsemedlemmar, skol-och biblioteksansvariga, 
hemsidesansvariga, medlemsregisteransvariga och informationskontor på alla 
nivåer. Vi rekommenderar att ni tar upp det och diskuterar ämnena på nästa 
styrelsemöte.  
Observera att utskicket endast går till de som har ett aktivt uppdrag i 
medlemsregistret!  
Med vänlig hälsning, Julia Brink ny Föreningsutvecklare 
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Årsplanering inför 2017  
9 maj – Europadagen  
Juni-augusti – Sommarnorden med resor och värvningskampanj 
14 augusti – Manusstopp Nordens Tidning nr 3  
26 september – Språkdagen  
24 oktober – FN-Dagen  
16 oktober – Manusstopp Nordens Tidning nr 4  
November – Litteraturmånad med Nordisk Biblioteksvecka (Kura gryning och Kura 
skymning)  
Oktober-december – Sista kvartalsvärvningen. Nya medlemskap gäller även 
under 2017.  
November-december - Värvningstävling 
 
 
 
 



 
Årsmöten  
Påminnelse! 
Efter årsmötet skickar ni in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och 
protokoll till kansliet för arkivering. Observera att vi inte går igenom era 
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  
 
Medlemsavgift OBS! 
För nya medlemmar kostar första årets medlemskap 175kr för huvudmedlemmar 
och 25kr för familjemedlemmar oavsett lokalavdelning.  
 
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  
Observera, att skicka in listor på styrelsen till kansliet räcker inte som underlag.  
 
Stadgar  

Glöm inte att stadgarna förändrats. Ni som inte antagit detta i era lokala stadgar 
bör ha detta som en punkt på årsmötet. Det bör även vara en del i er 
verksamhetsplanering.  
Från stadgarna § 2. Uppgifter  
Lokalavdelningarna har som kärnverksamhet att:  

 samordna medlemmarnas verksamhet inom verksamhetsområdet  
 informera om beslut och händelser av vikt till medlemmar, distrikt och till 

centralstyrelse  
 organisera och samverka med bland annat distrikt, andra avdelningar, 

studieförbund och andra utbildningsanordnare för att erbjuda 
mötesplatser, samverkansplatser och kunskaps- och kompetensutveckling  

 informera om verksamheten, organisera och värva nya medlemmar  
 organisera och genomföra årsmöte och andra avdelningsaktiviteter  

 
Att i samverkan med centralstyrelsen administrera medlemsfrågor  
Distrikten har som kärnverksamhet att:  

 samordna medlemsföreningarnas verksamhet inom verksamhetsområdet  
 informera om beslut och händelser av vikt till medlemsorganisationer och 

till centralstyrelsen  
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 organisera och samverka med bland annat studieförbund och andra 
utbildningsanordnare för att erbjuda mötesplatser, samverkansplatser och 
kunskaps- och kompetensutveckling  

 samordna och stödja lokalavdelningar och lokal verksamhet  
 
 
Stödjande medlemmar  
Glöm inte att fakturera era lokala, stödjande medlemmar. Ni själva väljer vilken 
avgift de stödjande medlemmarna betalar och kansliet administrerar inte dessa. 
Skicka in den centrala andelen av medlemsavgiften på125.- för att medlemmen 
skall få Nordens Tidning. Behöver ni hjälp med medlemsregistret, kontakta 
marianne@norden.se  
 
Personnummer  
Vi vill uppmuntra er att ta in personnummer på era medlemmar. Vi vill på sikt 
kunna uppdatera medlemsregistret mot folkbokföringen, men för att kunna göra 
detta krävs personnummer. Det går att köpa personnummer direkt från 
Skatteverket, men det är en kostnad som vi helst håller nere. Personnummer förs 
in i medlemsregistret på följande sätt: ÅÅMMDDXXXX. Vi behandlar alla 
personuppgifter enligt PUL och ger inte vidare uppgifter till annan part.  
 
Värvningskampanj sommar 2017 
Ni kommer att få möjlighet till revansch tidigare än vanlig. Vi har beslutat att ha 
en extra värvningskampanj under sommaren 2017 som kan utföras i samband 
med Sommarnorden arrangemang. 
Mera information om den kommer inom kort!  
 
Vinnarna av höstens tävling var: 
 

1. Föreningen Norden Karlshamn    7500 kr 

2. Föreningen Norden Pajala           5000 kr 

3. Föreningen Norden Haparanda   2500 kr 

Grattis till vinnarna! 

Föreningsutvecklare Julia Brink 
Hej, jag heter Julia Brink och jag jobbar sedan den tredje april som 
föreningsutvecklare på Föreningen Norden.  
 
Om mig, jag är 33 år gammal, finlandssvensk och har fem år bakom mig i Sverige 
och fyra år som verksamhetsledare på Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige. 
Jag är statsvetare från Åbo Akademi i Åbo, Finland. 
Att vara engagerad och lägga sin tid på ideell verksamhet är beundransvärt och 
alla som gör det förtjänar en stor eloge. Samhället behöver civilsamhället som 
stöder demokratin och utför viktiga samhällsuppgifter. Men framför allt för att det 
är kul, givande och socialt!  
Jag ser fram emot att lära känna er alla och samarbeta för att sätta Norden i 
rörelse.  
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Nordiskt sommarläger i Hilleröd, Danmark 
 
Det årliga nordiska sommarlägret i Hilleröd, Danmark kommer att hållas på 
Nordisk Lejrskole & Kursuscenter /Danhostel Hillerod den 3–8 juli 2017 och 
arrangeras i samarbete med Föreningen Norden. Lägret har plats för ca. 90 
deltagare mellan 11–14 år och tar emot ungdomar från alla dem nordiska 
länderna samt självstyrande områdena. Dessutom kommer det finnas vuxna 
reseledare från varje deltagande land. 
 
Mer information om lägret och hur du gör en anmälan hittar du i den bifogade 
filen – om ni har frågor kan ni mejla till info@hillerodhostel.dk eller till 
eydis@norden.se  
 
Mötesplatser för utveckling 
Vill ni veta mer om mötesplatser eller direkt arrangera en mötesplats tillsammans 
med er kommun? Hör av er till mig! 
Jag kommer gärna ut till er i föreningen och berättar vad och hur vi kan göra.  
Om ni redan vet att ni vill så behöver ni bara boka in möte med kommunen så 
hjälper jag er gärna att genomföra mötesplatser. 
 
En mötesplats är ett sätt att skapa utveckling, nya kontakter och nätverk. 
Lämpligast bygger man det kring ett tema och bjuder in politiker, näringsliv, 
organisationer och föreningar till en dag med seminarier och workshops. 
 
Utvecklingsansvarig Micael Rönntoft                                     
micael.ronntoft@norden.se                     
0705 50 69 20 
 
Skolmedlemskap 2017  
Nu när Föreningen Norden lanserar det nya nordiska utbildningsnätverket 
kommer vi att ändra upplägget på vårt skolmedlemskap för 2017. En skola som 
är medlem på lokalnivå kommer den även vara medlem i det nordiska 
utbildningsnätverket. Skolan får Nordisk tidskrift fyra gånger per år, Nordens 
tidning i digital version samt ett nyhetsbrev. Dessutom får skolan olika 
erbjudanden och möjlighet att delta i nordiska projekt samt söka nordiska 
lärarstipendier hos oss. För 125 kr får skolan Nordens tidning skickat postalt.  
Nytt värvningsmaterial för lokalavdelningarna kommer att tas fram i början av 
2017. För mer information kan ni kontakta Eydís Inga Valsdóttir, Skol- och 
biblioteksansvarig på julia@norden.se 
  
Biblioteksmedlemskap 2017  
Biblioteksmedlemskapet kommer att vara oförändrat inför 2017, dvs. att i 
medlemskapet ingår fyra nummer av Nordens tidning och Nordiskt tidskrift, ett 
digitalt nyhetsbrev utskickat fyra gånger per år samt erbjudande att delta i 
nordiska seminarier, kurser och fortbildningstillfällen. Föreningen Norden tar även 
fram ett ”bokpaket” åt biblioteksmedlemmarna som innehåller utvald nordisk 
litteratur och publikationer. För mer information kan ni kontakta Eydís Inga 
Valsdóttir, Skol- och biblioteksansvarig på julia@norden.se 
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Nordiska Biblioteksveckan 13–19 november 

Öar i Norden är årets tema och för att uppmärksamma Finland 100 är alla böcker 
skrivna av finska författare. 

Nordiska Biblioteksveckan  
De utvalda böckerna är: 
För vuxna: Is: Ulla-Lena Lundberg 
För unga: Maresi: Maria Turtschaninoff 
För barn: Skatteön :Mauri Kunnas 
 
Det är helt gratis att delta i Nordiska biblioteksveckan. Registrering görs på 
hemsidan www.bibliotek.org. På hemsidan finns mer information både om 
Nordiska Biblioteksveckan och om böckerna. 
 
Ny nordisk antologi ”Norden sett inifrån” Det fjärde spårbytet av Letterstedtska 
föreningen 
 
Det fjärde spårbytet, huvudämnet i denna antologi, började 2007–2009 då ett 
nordiskt försvarspolitiskt samarbete formades. NORDEFCO bildas, Thorvald 
Stoltenbergs rapport 2009, en nordisk solidaritetsförklaring antas av 
utrikesministrarna 2011 och civil säkerhet blir viktigare. Därmed är cirkeln sluten. 
Samarbetet är tillbaka där man började: säkerheten. För ögonblicket  
lever vi mellan en europeisk säkerhetsgemenskap och Rysslands geopolitiska 
återkomst. Att sätta säkerheten främst känns angeläget i Norden. 
Förord av Björn von Sydow 
Medlemspris 200kr + porto  

Vill ni beställa boken skicka mejl till info@norden.se  

Baltic Sea NGO Network ”Participation day” den 13 juni i Berlin 

Ta chansen att involvera lokala aktörer från kommuner och föreningar i 
Östersjösamarbetet. 
Temat är tre områden: utbildning, turism och arbetsmarknad. 
Träffa personer som jobbar med Östersjöstrategin för att diskutera projekt och 
andra samarbetsinitiativ. 
 
Mera information på www.norden.se , eller kontakta Utvecklingsstrateg 
Anders Bergström Tel: 070 5 670 584 eller Mejl: anders.bergstrom@norden.se 
  
Tips om ni vill ha en bra Powerpoint presentation om Nordiska rådet. Hör av er till 
julia@norden.se  
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