
Det lackar mot julledighet och från kansliets sida vill vi tacka för året som har gått och dela med
oss av information inför nästa års verksamhet. 

Verksamhetsnytt
Dispens för årsmöten 2021
På förbundsstyrelsens möte den 10 december togs beslut om dispens för lokalavdelningars och
distrikts årsmöten 2021. I första hand rekommenderas lokalavdelningar och distrikt att
genomföra årsmöten stadgeenligt med hjälp av digitala mötesverktyg. I andra hand finns
möjlighet att ansöka om dispens och genomföra årsmöten senast 30 augusti 2021. Ni ansöker
om dispens genom att maila till veronica.ohlund@norden.se senast 28 februari
(lokalavdelningar) och 30 mars (distrikt). 

Om ni behöver hjälp med att arrangera digitala möten så vill vi tipsa om att kontakta närmaste
studieförbund som kan bistå med hjälp. Använd också gärna det material som föreningen tagit
fram: Manual-Zoom.pdf (norden.se) och Manual-medlemmar-foreningen-norden-
lokalavdelningar.pdf. Behöver ni hjälp med att skapa digitala möten i zoom? Kontakta
veronica.ohlund@norden.se
 
Aviseringen för 2021 års medlemsavgift
Under vecka 51 har 2021 års avisering skickats ut till våra medlemmar. Aviseringen sker via det
nya medlemssystemet Arcmember och skickas via e-mail till de medlemmar vars e-mailadresser
vi har i systemet. Resterande medlemmar får aviseringen hem i brevlådan. Aviseringen är något
försenad detta år på grund av byte av medlemssystem.

Utbildningar i arcMember 
Utbildningar för lokala administratörer i vårt nya medlemssystem arcMember planeras till
januari och februari månad. Vi återkommer med separat inbjudan till våra utbildningstillfällen
under första halvan av januari. En manual för inloggning skickas ut till lokalföreningarnas
gruppadministratörer inför utbildningen. 

Föreningsnyheter
December 2020 



Nya kontaktvägar
Vi vill bli ännu bättre på att stödja den lokala verksamheten och därför har vi nu samlat arbetet
med medlemsservice på kansliet. Om ni har frågor eller behov av hjälp och stöd ber vi er att
kontakta Veronica Öhlund, ansvarig medlemsservice. Ni når henne enklast via mail:
veronica.ohlund@norden.se.

Nordens Tidning
Nästa nummer av Nordens tidning kommer ut den 23 februari. Vi vill gärna lyfta fler nyheter
från föreningens lokala och regionala verksamhet i tidningen. Skicka gärna in era bidrag till
nordenstidning@norden.se senast den 15 januari.

Projektnyheter
Föreningen är en av tio organisationer som fått förmånen att motta projektstöd från
Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, Mucf.  Projektet heter Min demokratiska
röst och är en poddserie på fem avsnitt där demokratins grundläggande principer diskuteras
ur aktuella vinklar och sammanhang. Projektet riktar sig till föreningens lokalavdelningar och
högstadie och gymnasieelever i föreningens skolmedlemmar. Podden beräknas vara klar
under första kvartalet nästa år och vi kommer löpande uppdatera information om projektet på
hemsidan. Har ni frågor om projektet och hur ni kan använda podden hos er lokalavdelning,
kontakta ansvarig projekledare sofia.ewerlof@norden.se

 
 
Kansliet kommer att vara stängt under perioden 22
december - 10 januari 2021. 
   
Med det sagt återstår att sända vårt varmaste tack för
det här året och att önska er alla en riktigt fin jul och
ett gott nytt år.   

Josefin Carlring

Generalsekreterare                                                    


