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Nyhetsbrev 2016-12-20  
 
Hej,  
Här kommer den senaste informationen från Föreningen Norden. 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.  
// Elin Sörensson, Organisationsutvecklare  
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God Jul och Gott Nytt År 
Föreningslivet i Sverige och Norden mår generellt sett gott. Andelen aktiva och 
medlemmar är i stort oförändrat sett över flera årtionden (SCB, Sköndalsinstitutet 
med flera). Vad som sker är förändringar i val av förening och på vilket sätt man 
är aktiv eller medlem. 

Föreningen Norden skiljer sig inte från det allmänna mönstret. En del föreningar 
växer. Andra kämpar på, men har kul. En del har svårigheter. Nya föreningar och 
medlemsorganisationer ansluter sig. En del avvecklas och upphör, som med 
andra företag i samhället. 

Oavsett detta är det fria föreningslivet beroende på medlemskap och frivilliga 
krafter. Du, ni, vi gör föreningarna och föreningslivet till vad det är. Utan alla 
aktiva medlemmar, alla förtroendevalda, alla aktivitetsledare, utan alla 
stödjande medlemmar, skulle föreningslivet inte finnas. Det gäller föreningslivet 
kring båthamnen, schack, folkbildning eller vänortutbyte med flera områden. 

Du/ni är ovärderliga.  

De insatser du/ni gör, vilka sträcker sig från att vara passiv medlem, betala 
avgiften och prata Norden till att vara mycket aktiv; alltså till dig/er som lägger 
flera timmar i veckan på aktiviteter och arrangemang, möten och studier, det 
går inte att värdera i pengar vad ni bidrar med, men de går att värdera i känslor. 
Och det ni gör värmer Det gör gott. Det ni gör bidrar till bättre nordiska 
samhällen.  
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För varje insats ni gör är också en insats för de värden som det nordiska 
samarbetet står för. För människor, samhällens och naturens bästa, i samarbete, 
inåt och utåt Norden. För tillit, öppenhet, tolerans, inkludering, jämställdhet, 
jämlikhet, frihet under ansvar, fred och demokrati som föreningarna Nordens 
gemensamma värden är.  

Ni är minst sagt, allihop, värda en riktigt, riktigt (!) God Jul och Gott Nytt År. 

/Bo Andersson 

 
Julstängt 
Kansliet kommer att ha stängt 22 december-9 januari. Vi önskar er en god jul och 
välkomna tillbaka efter helgerna. 
 
 
Påminnelseavier till medlemmarna 
Påminn gärna era medlemmar att betala in medlemsavgiften före den 16 januari 
så de inte får påminnelseavin. Ni kan se i medlemsregistret vilka som inte betalt 
sin avgift för 2017. Det enklaste sättet att göra detta är att söka på personer som 
har betalt sin avgift till och med 2016-12-31 under medlemsfliken i sökvyn. Då får 
ni fram en lista på de medlemmar som fått avi för 2017 men som saknar 
registrerad betalning. Medlemmar som väljer att gå ur föreningen kan endast tas 
bort av kansliet. Skicka en lista med utträdda medlemmar till 
marianne@norden.se för att inte behöva skicka ut avier i onödan. 

Påminnelseavier skickas ut under tryckeriet i februari och avdelningarna kan ej 
längre välja längre om man vill ha avier i bunt. Påminnelseavgiften (9.-/avi + 
porto) dras av från återredovisningen som gäller under perioden 20170101-
20170331. 

Medlemmarna som inte har betalt år 2015 kommer att rensas från registret efter 
årsskiftet. Dessa har under 2016 haft status Passiva. 

Medlemmarna som har betalt år 2016 men ej år 2017 än kommer att få status 
Passiv efter årsskiftet. 

 

Medlemsstatistik 

För att ta ut medlemsstatistik inför årsmötena går ni in i medlemsregistret 
KomMed och tar ut en medlemsrapport under Medlem, Rapporter, Medlemsstat. 

Där hittar ni en lista med aktiva, inträdda och utträdda medlemmar mellan de 
valda datumen. Vi rekommenderar att ni gör detta efter den 9 januari då vi 
måste hinna registrera eventuella nya medlemmar  som kommit under 
julhelgerna.  
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Utbildningar 

Under hösten har vi arrangerat hemsideutbildningar och ordförandeträffar runt 
om i landet. Intresset har varit stort och förhoppningen är att kunna erbjuda 
träffarna årligen. Under våren kommer vi att hålla en ordförandeträff och 
hemsideutbildning i Kiruna 13-14 januari, en hemsideutbildning i Umeå och en 
medlemsregisterutbildning i Göteborg (inga datum satta). Känner ni i ert distrikt 
att ni är i behov av olika utbildningar kan ni kontakta elin@norden.se för att boka 
in ett datum. 

 

Årsplanering inför 2017 

Januari – mars – Lokala årsmöten 

16 januari – manusstopp Nordens Tidning nr 1, tema Finland 100 år 

Februari – utskick av påminnelse för medlemsavgiften. 

Mars – kulturmånad  

Mars - Nordiskt Gästabud (i anknytning till Nordens Dag) 

23 mars - Nordens Dag 

27 mars - Manusstopp Nordens Tidning nr 2, tema Ordförandeskapet i NMR 

Mars (direkt efter lokalt årsmöte) – rapportera in styrelsemedlemmar via KomMed 

9 maj – Europadagen 

Juni-augusti – Sommarnorden med resor 

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  
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Samarbete med Riksteatern runt Finlands 100års jubileum 2017 

Nu finns det en spännande möjlighet för vissa av våra lokalavdelningar att 
samarbeta med Riksteaterns lokalföreningar runt Finlands 100års jubileum. 
Riksteatern kommer under 2017 att arrangera finska föreställningar och dem vill 
gärna att vi samarbetar med deras lokalföreningar på distrikts- eller lokalnivå. De 
vill ha hjälp med t.ex. marknadsföring och istället kan våra medlemmar få 
biljetterna till rabatterad pris. Första föreställningen ”Ur vattnets minne” av Emma 
Itäranta, en föreställning byggd på den roman som var högläsningsbok för vuxna 
i Nordiska biblioteksveckan 2016. Föreställningen ges på finska men textas till 
svenska och är därför ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med det finska språket 
och finsk kultur.  

Läs mer om föreställningen här: 
http://scenkonstportalen.riksteatern.se/produktion/3472 

Flera finska föreställningar kommer att arrangeras under 2017. För mer information 
och kontaktuppgifter till Riksteaterns lokalföreningar kan ni kontakta Eydís Inga 
Valsdóttir, skol- och biblioteksansvarig på eydis@norden.se  

 

Nytt nordiskt utbildningsnätverk lanseras 2017 

Föreningen Norden lanserar under 2017 ett nytt nordiskt utbildningsnätverk. Just 
nu pågår en förstudie, finansierad av Utrikesdepartementet, om hur 
utbildningsnätverket kommer byggas upp. Skolor och andra utbildningsaktörer 
samt intressenter kan ansluta sig till nätverket utan kostnad. En skola som är 
medlem i någon av Föreningen Nordens lokalavdelning kommer även 
automatiskt vara en del av det nordiska utbildningsnätverket. För mer information 
kan ni kontakta Eydís Inga Valsdóttir, Skol- och biblioteksansvarig på 
eydis@norden.se  

 

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 att betala en central grundavgift om 125 kr per 
år och får då fyra nummer av Nordens tidning och Nordisk tidskrift.  

Skolmedlemskap på lokalnivå: 

•Central grundavgift om 125 kr.  

•Ingår då även i utbildningsnätverket och omfattas av det som erbjuds där 

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 eydis@norden.se 
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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 eydis@norden.se 

 

Nordiska nyheter; Skolor och bibliotek  

Vi lanserar ett nytt digitalt nyhetsbrev för skolor och bibliotek under 2017. 
Nyhetsbrevet kommer även vara en del av Nordens tidning och skickas ut fyra 
gånger per år. Nyhetsbrevet kommer att skickas till alla våra skol- och 
biblioteksmedlemmar, samt till de skolor och utbildningsaktörer som väljer att bli 
medlemmar i det nya nordiska utbildningsnätverket. För mer information om 
nyhetsbrevet och dess innehåll kan ni kontakta Eydís Inga Valsdóttir, Skol- och 
biblioteksansvarig på eydis@norden.se  


