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• Föreningen ska verka för ett demokratisk 
och hållbar framtid i Norden

• Föreningen ska verka för att samarbetet 
inom och mellan det officiella och ideella 
Norden breddas och fördjupas

• Föreningen ska genom sin verksamhet 
verka för att stärka och utveckla det 
nordiska samarbetet över generations-
och nationsgränser

• Föreningen ska verka för en tillgänglig och 
sammanhållen bild av föreningens hela 
verksamhet



DEMOKRATI 
FÖR 
FRAMTIDEN



• Utveckla samarbete med ungdomsorganisering för 
opinionsbildning

• Verka för att öka Föreningarna Nordens Förbunds (FNF:s) 
gemensamma opinionsbildning för fördjupat nordiskt 
Samarbete runt demokratiförstärkning, säkerhet och hållbar 
samhälls-utveckling

• Synliggöra och öka kunskapen om den lokala och regionala 
verksamheten nationellt och internationellt

• Utvärdera och utveckla samarbetet med skol-, biblioteks och 
samverkande medlemmar



SAMSPEL 
MELLAN DET 
IDEELLA OCH 

OFFICIELLA 
NORDEN



• Öka kunskapen om det officiella och ideella nordiska arbetet för 
ett demokratiskt och hållbart Norden i frihet
• Synliggöra lokala, regionala och nationella initiativ för ett 
integrerat Norden
• Stärka föreningarnas kontakter och samarbete med 
samverkande-, skol- och biblioteksmedlemmar
• Synliggöra verksamheten inom Vänort3.0/Mötesplats



FOLKLIG 
GEMENSKAP 
ÖVER
GENERATIONS
GRÄNSERNA



• Stärka förutsättningarna för ungas och äldres engagemang
• Ta tillvara synergier och samverkansmöjligheter mellan den 

lokala verksamheten och föreningens uppdrags- och 

projektverksamhet
• Stärka förutsättningarna för föreningarnas lokala, regionala och 

nationella samverkan med universitet och nordisk forskning
• Utveckla samarbete med samverkande-, skol- och 

biblioteksmedlemmar
• Utveckla samarbete med ungdomsorganiseringen för ett 

nordiskt samarbete inom Norden och gentemot världen



GEMENSAM 
OCH 
TILLGÄNGLIG 
BILD



Föreningen ska verka för en 
tillgänglig och sammanhållen bild 
av föreningens hela verksamhet. 
Föreningen ska stärka förståelsen 

av den lokala och regionala 
verksamhetens ekonomi och 

utvecklingsmöjligheter.



VERKSAMHET



PROJEKTVERKSAMHET
Föreningen ska fortsatt genom 
externa medel driva projekt som 
bidrar till att uppfylla föreningen 
Nordens ändamål.

UPPDRAGSVERKSAMHET
Föreningen ska fortsatt ansvara för 
uppdrag inom EU:s Östersjöstrategi. 
Genom uppdraget bidrar 
föreningen Norden till ökad 
kompetens om folkrörelsens och 
civilsamhället.

BISKOPS ARNÖ
Föreningen ska fortsatt verka för att 
synliggöra, stärka och värna Biskops 
Arnös värdefulla verksamhet för 
demokrati och folklig gemenskap.

FÖRENINGARNA NORDENS 
FÖRBUND (FNF)
Föreningen ska verka för att öka 
FNF:s gemensamma 
opinionsbildning för fördjupad 
nordisk samverkan för demokrati 
och hållbar samhällsutveckling.



LOKALAVDELNINGAR

Det lokala engagemanget förankrar 
och fördjupar det nordiska 
samarbete genom att intressera 
och involvera människor i ett aktivt 
nordiskt civilsamhälle.

DISTRIKT
Föreningen Nordens 23 distrikt ska 
samverkar runt kompetens-
utveckling och samarbete med 
folkbildningens organisationer i 
Sverige och i övriga Norden.

SKOLMEDLEMMAR

Föreningens skolmedlemmar 
breddar intresset för nordisk kultur 
och nordiska språk.

BIBLIOTEKSMEDLEMMAR
Biblioteken har en viktig roll för att 
bredda och fördjupa den kulturella 
förståelsen i Norden.

SAMVERKANDE MEDLEMMAR

Medlemmarna samverkar runt 
kunskaps- och opinionsbildning och 
stärker det nordiska civilsamhället.




