
Hoppas ni haft en fin och skön ledighet. Nästan en hel månad har passerat på det nya året
och det är mycket som händer inom föreningen. Här kommer en sammanfattning av aktuella
händelser och aktiviteter för januari och februari.  

Verksamhetsnytt

Inbjudan till informationsmöte
Den 27/1 kl. 18-19 bjuder vi in till ett informationsmöte inför genomförande av lokala årsmöten.
Anmälan till mötet görs på följande länk: https://forms.gle/5CMz1RcXpMCCKJkX9

Medlemsstatistik
Det är många som hör av sig till oss om medlemsstatistik för 2020. Vi arbetar för närvarande
med att ta fram det och vi mailar ut statistiken till lokalavdelningens medlemsregisteransvarig
senast sista januari 2021. 

Utbildninga arcMember
Förberedelserna inför att utbilda lokala administratörer i det nya medlemssystemet arcMember
fortsätter. Under januari månad kommer en separat inbjudan till våra utbildningstillfällen att
skickas ut. Utbildningarna kommer att ske under februari månad och leds av Veronica Öhlund
som är anvarig på medlemservice. Vid frågor mejla veronica.ohlund@norden.se

Ny tjänst utlyst – Programansvarig engagemang och folkbildning
Innan julledigheten lade föreningen Norden ut en jobbannons om Programansvarig för
engagemang och folkbildning. Programansvarig ska ansvara för medlemsorganisationernas och
föreningens folkbildande insatser och kommer bli en viktig del av föreningen Nordens fortsatta
förändringsresa. Annonsen fick stort gehör som resulterade i över 60 stycken kvalificerade
ansökningar. Arbetet med att intervjuva kandidaterna har nu inletts och vi ser fram emot att ha
en programansvarig på plats under våren.
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Opinionsundersökning – synen på Norden och nordiskt samarbete

Under hösten genomförde föreningen en rikstäckande attitydundersökning i syfte att få en
faktabaserad bild av hur svenskarna ser på Norden och nordiskt samarbete.  Undersökningen
baseras på svar från 1900 respondenter, där vi även tittade närmare på attityderna i
gränsområdena. Undersökningen gjorde även djupintervjuer med sju experter.  

Pressutskick: Nordiskt samarbete är vägen till globalt inflytande
Den 3 februari gör vi ett pressutskick som utgår från resultaten av opinionsundersökningen.
Det kommer handla om svenskarnas attityd till nordiskt samarbete och vägen framåt. Förutom
det pressutskick som görs centralt kommer alla lokalavdelningar och distrikt att få en
färdigskriven debattartikel skickad till sig. Vi vet att många av er redan har bra kontakter
med press lokalt, och för att lyfta den viktiga frågan om vägen framåt inom nordiskt samarbete
ser vi gärna att ni hjälper oss att sprida debattartikeln till era lokala presskontakter med målet
att få debattartikeln publicerad i er lokala dagstidning. 

Nordens tidning

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

Samarbetsfonder

Under januari och februari öppnar åter möjligheten att ansöka om stipendier från våra
samarbetsfonder Svensk-isländska samarbetsfonden, Svensk-danska kulturfonden och
Letterstedtska Föreningen.

Ansökningsperiod för Svensk-isländska samarbetsfonden är 18 januari till 1 mars. Läs mer
på www.svenskislandskafonden.se

Ansökningsperiod för Svensk-danska kulturfonden är 1 februari – 5 april. Läs mer på
www.svenskdanskafonden.se

Letterstedtska föreningen senast ansökningsdag 15 februari. Läs mer på
www.letterstedtska.org



Hjälp oss gärna att sprida information om denna möjlighet och om aktuellt- sök bidrag till er
lokala verksamhet.

Följ Föreningen på sociala medier

Föreningen Norden befinner sig på en spännande förändringsresa. Håll er uppdaterade om
vårt arbete genom att följa våra sociala medier. Vi finns på facebook, Instagram och LinkedIn.
Här lägger vi regelbundet upp information om våra aktiviteter, projekt och om vägen framåt
mot att bli en central aktör för nordiskt samarbete och integration. Glöm inte heller att gå
med i vår facebookgrupp för förtroendevalda föreningen Nordens lokalavdelningar och
distrikt”.

                                        

Jag önskar er en fortsatt fin januari. 

Josefin Carlring

Generalsekreterare


