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Den största delen av sommaren är över men trots det ser vi med glädje fram mot det
som väntar.
Redan i september lanserar vi vår nya hemsida och snart är det också dags att visa upp vår nya
grafiska profil.
Dessutom fortsätter vårt utvecklingsarbete där vi ser fram mot att invovera. många medlemmar
och förtroendevalda. Boka redan nu in utvecklingsveckan 25–29 oktober i din kalender!

Zooma in på förbundsstyrelsen!
Onsdagen den 1 september kl 17 har du som aktiv i lokalavdelningen eller distriktet åter möjlighet
att träffa förbundsstyrelsen. Mötet är ett sätt att minska avståndet mellan föreningens olika delar
och öka engagemanget. Vi ber dig anmäla dig via DENNA LÄNK. Länken till Zoommötet finner du
HÄR.

Snart dags för nytt infomöte
Den 22 september kl 16.30–18 är det dags för höstens första och årets femte digitala infomöte.
Vi kliver djupare in i höstens verksamhet och diskuterar studiecirkelmaterialet. Vänligen anmäl
dig via DENNA LÄNK.

Påminnelse om arbetsgrupp för översyn av stadgarna
Förbundsstyrelsen beslutade på sitt möte den 9 juni att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över
föreningens nuvarande och framtida medlemsformer och organisation, samt dess påverkan på
föreningens stadgar inför Fullmäktige 2022.
Vi vill gärna involvera engagerade förtroendevalda och medlemmar i detta arbete. Om du är
intresserad att medverka ber vi dig höra av dig direkt till Josefin eller mejla till medlem@norden.se
senast den 25 augusti.

Glöm inte att uppdatera info!
I samband med era lokala årsmöten väljs nya styrelseledamöter och därmed eventuellt också
webbansvarig. Det är viktigt att ni loggar in i arcMember och uppdaterar med rätt kontaktuppgifter
till förtroendevalda i era lokalavdelningar och distrikt. För er som blir nya i dessa roller kommer vi
att hålla en introduktion till vårt medlemssystem arcMember.
Vänligen mejla en intresseanmälan till medlem@norden.se så återkommer vi med datum och
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inbjudningar till höstens utbildningar.
Ber er samtidigt skicka in era årsmötesprotokoll.

Nya hemsidan visar vår bredd
Den nya hemsidan lanseras i september.  Alla lokalavdelningar och förbundet får ett
gemensamt kalendarium. Vi vill därmed kommunicera föreningen som en helhet och
visa på bredden i vår verksamhet.

Vi arbetar med att lyfta över alla de planerade aktiviteter som ligger på vår nuvarande hemsida.
Kansliet ansvarar för uppdateringar och som lokalavdelning ber vi er skicka in framtida aktiviteter
till oss på kansliet.

• Så här går det till:
1. Skicka ett mejl till medlem@norden.se
2. Skriv: Kalendarium ”Lokalavdelningens namn” i ämnesraden.
3. Texten ska innehålla en kort beskrivning om när, vad, hur, pris, information om hur man
anmäler dig. Bra om det framgår om medlemmar från andra lokalavdelningar också kan delta i
aktiviteten.  
4. Om ni skickar bilder ska de vara skarpa och helst liggande. Alltså med mobilen horisontellt
och inte stående.

Löpande kan ni också skicka förlag på texter eller krönikor till hemsidan och Nordens tidning.
Kansliet ansvarar för det redaktionella arbetet med att få ut texterna i de olika
kommunikationskanalerna.

• Så här går det till:
1. Skicka ett mejl till medlem@norden.se
2. Skriv: Text ”Lokalavdelningens namn” i ämnesraden.
3. Texten skall vara 3000-5000 tecken.
4. Rubrik, kort och koncis och gärna fyndig.
5. Om ni skickar bilder ska de vara skarpa och helst liggande. Alltså med mobilen horisontellt
och inte stående.

Så utvecklar vi Norden – tillsammans!
Under hösten kommer vi fortsätta att jobba med att utveckla föreningens verksamhet och
arbetssätt för att bidra till att stärka och utveckla samarbete i Norden och med omvärlden. För att
jobba tillsammans hela föreningen så kommer vi under hösten, istället för att genomföra en
ordförandekonferens att bjuda in alla som önskar dela i gemensam utvecklingsvecka. Det
kommer att vara möjligt att delta digitalt, hela eller delar av veckan. Vi kommer att återkomma
med ett mer detaljerat upplägg men uppmuntrar er redan nu att notera datumen 25–29 oktober.

Ny grafisk profil
Inom kort lanserar vi Föreningen Nordens nya grafiska profil. Det betyder också att
lokalavdelningarna och distrikten får tillgång till nytt presentations- och rekryteringsmaterial i
tryckfärdigt pdf-format.

Vi satsar på kunskap om demokrati
I september 2020 skrev Föreningen Norden
under Deklarationen för en stark demokrati. Ett
åtagande att under perioden 2020-2021, i
samband med att Sveriges demokrati fyller
100 år, främja den demokratiska dialogen, lyfta
den nordiska demokratitraditionen samt sprida
och bilda kunskap om demokrati och
deklarationen.

Podcasten Min demokratiska röst testas just nu i två gymnasieskolor, en i Boden och en i
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Östhammar. Vi jobbar med samhällskunskapslärare på gymnasiet för att få deras kommentarer
kring hur vårt framtagna material kan användas i klassrummet. Det slutgiltiga materialet lanseras
på vår hemsida i september. Är ni intresserade av att jobba med podden i er lokalavdelning maila
till medlem@norden.se.

Som ett led i vårt åtagande bjuder Föreningen Norden, distrikt Norrbotten och lokalavdelningen i
Boden in till två generationsöverskridande workshoppar med tema Demokratins utmaningar
nu och då. Workshopparna äger rum i Demokratistugan i Boden den 27 augusti.  HÄR hittar du
eventet på Facebook. Du får gärna bjuda dit personer från ditt nätverk.

ÄVEN I HÖST satsar vi på att stärka
kunskapen om demokrati och göra oss
hörda i samhällsdebatten. Det är alltid ett
viktigt arbete men särskilt just när
demokratin står under attack från många
håll. Ingen ska tvivla på att Föreningen
Norden skärper fokus på samhällsuppdraget
och förnyar vårt sätt att arbeta.

Josefin Carlring
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