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Mycket har hänt sedan det senaste nyhetsbrevet. Vi har firat Nordens dag med ett digitalt webinarium
tillsammans med Svenska institutet. Webinariet tog upp svenskarns syn på nordiskt samarbete och
Nordens syn på svenskarna. Det blev ett lyckat event med närmare 450 deltagare. Det nordiska
samarbetet fick mycket medial uppmärksamhet både lokalt och nationellt i samband med Nordens
dag vilket är väldigt roligt att vi åstadkommit tillsammans! Nu möter vi våren med fler spännande
aktiviteter som syftar till att stärka samarbetet i Norden.

Digitala möten för medlemsrörelsen fortsätter
Vi fortsätter med våra digitala infomöten. Syftet är att tillsammans möta och hantera de utmaningar
som det nordiska samarbetet står inför i spåren av pandemin och skapa en rundare förening. På
nästa möte har vi tema sociala medier och vi kommer att både lära mer om att bemästra dessa
plattformar och nå ut till ännu fler som är intresserade av våra frågor. Mötet sker den 28 april kl. 16:30.
Länk till anmälan för informationsträffen finns här.

Datum för vårens sista digitala infomöte har ändrats och mötet sker den 3 juni. Vi möts då för temat
Nystart och engagemang och passar också på att ha en gemensam sommaravslutning. Anmälan
kommer i nästa nyhetbrev.

Verksamhetsnytt
Digitalt möte med förbundstyrelsen
Den 26 maj kl. 17:00 är ni åter välkomna till digitalt möte med förbundsstyrelsen. Anmälan till mötet
kommer i nästa nyhetsbrev men boka in datum och tid redan nu.

Beslut på Förbundsstyrelsens möte i mars
Generalsekreteraren har fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att genomföra en testpilot under det
kommande året för att prova och utvärdera nya medlemsformer för ungdomar och för centralt anslutna
medlemmar. Syftet är att stabilisera den snabbt nedåtgående medlemsutvecklingen i föreningen, samt
att bistå den lokala medlemsrekryteringen som till stor del pausats under pandemin. I testpiloten
kommer vi också genomföra digitala rekryteringskampanjer och arbeta för att hitta metoder för att
brygga över medlemmar till den lokala verksamheten. Precis som i alla andra utvecklingsprojekt som
vi arbetar med så bjuder vi in förtroendevalda från hela rörelsen att samarbeta med oss i detta arbete.
Vid frågor om satsningen och/eller om ni vill delta i utvecklingsarbetet så vänder ni er till föreningens
generalsekreterare Josefin Carlring. josefin.carlring@norden.se
Under styrelsemötet fattades även beslut om årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2020.
Verksamhetsberättelsen finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsida.

Information från medlemsservice
Från och med 2021 skickar vi inte längre ut medlemskort med post. Vi undersöker möjligheterna med
ett digitalt medlemskort som ni själva kommer kunna skriva ut lokalt.

Återredovisningen för kvartal 1 betalas ut till lokalavdelningen i slutet av april.
I samband med att betalningen går ut kommer vi att skicka ut information om hur ni hämtar underlaget
för betalningen i arcMember.
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För de lokalavdelningar som ännu inte har anmält en administratör till oss bör göra det snarast, mejla
till medlem@norden.se. För er som ännu inte deltagit inte på någon utbildning i arcMember
(medlemssystem) så kommer det att finnas två tillfällen i slutet av april anmäl er här.

Ny hemsida Föreningen Norden
Som en del i arbetet med att förnya och utveckla Föreningen Norden arbetar vi med att ta fram en ny
hemsida som ska ersätta nuvarande Norden.se. Inför lansering av ny webb kommer vi att ta fram
stödmaterial för hur lokalavdelningarnas verksamhet framöver kan synliggöras på sociala plattformar
där många människor redan befinner sig- främst facebook. Den nya webben lanseras under augusti.
Mer information skickas ut löpande under vår och sommar.

Nordens tidning
Nästa nummer av Nordens Tidning kommer ut den 24 maj. Temat för tidningen är ett grönt Norden och
har fokus på hållbarhet.
Vi tycker det är väldigt roligt när medlemmar och lokalavdelningar skickar in lokala insändare och
nyheter. Har ni något ni vill dela med Nordens tidnings läsare? Skicka in ditt bidrag till
nordenstidning@norden.se.

Digitala bokcirklar om nordisk litteratur
I samarbete med Föreningen Norden i Norge ordnar Föreningen Nordens ungdomsutskott digitala
bokcirklar på Zoom. Syftet med bokcirkeln är att kasta ljus på litteraturen i Norden, skaffa ny kunskap
och knyta kontakter över gränserna även under en tid då de är stängda. Till flera cirklar bjuds författare
eller andra fackpersoner och experter in till samtal kring olika ämnen som böckerna tangerar.
Bokcirklarna äger rum andra torsdagen varje månad. Alla som är intresserade av nordisk litteratur är
varmt välkomna att delta. Information om bokcirklarna finns på Föreningens hemsida.

Vi på kansliet är glada över engagemanget för
nordiska frågor som finns runt om i landet och för
hur vi tillsammans kan både stärka och
utvecklas. Vi hoppas att pandemin snart lägger
sig och att vaccinet gör att vi kan ses fysiskt igen.
Till dess ser vi fram emot att träffa er på våra
digitala möten.

Önskar er många fina vårdagar i solen.

Josefin Carlring
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