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Sommaren är här med sol och värme och njutbara dagar. Vi ser fram emot några lata
veckor i solen för att samla kraft till höstens aktiviteter.

Under våren har vi lagt grunderna till fortsatt utvecklingsarbete som i höst kommer att innebära att
förtroendevalda och medlemmar får stora möjligheter att påverka vår framtida organisation och
arbetsinriktning.
Redan i september lanserar vi vår nya webbsida.
Mycket spännande arbete ligger således framför oss. Också det ser vi fram emot.

Lokalavdelningar får stöd att nå ut med information
Lanseringen av föreningens nya hemsida närmar sig med stormsteg. Nytt för den nya
webben är att kansliet framåt kommer att erbjuda redaktionellt stöd för att få ut
information om den lokala och regionala verksamheten på den nya hemsidan samt i
Nordens Tidning. Det är samma väg in till kansliet för båda dessa
kommunikationskanaler.

Vi vill gärna lyfta fram lokala och regionala aktiviteter som kan inspirera och engagera andra ännu
mer. Det kan vara texter om större resor och vänortsutbyten, såsom den resa som
lokalavdelningen i Karlshamn/Sölvesborg anordnar till Bornholm i september. Eller vandringar,
lokala eller på fjärran platser. Andra exempel är lokala eller regionala föreläsningar, debatter eller
utfrågningar, som genomförs digitalt eller fysiskt. Vi vet också att flera av er är flitiga att skriva
krönikor, vilka vi också vill lyfta fram.

Texter och krönikor
Ni kan löpande 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.

Kalendarium
Vi kommer också att skapa ett gemensamt kalendarium på hemsidan. Kansliet ansvarar för
uppdateringar.
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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.

Höstkonferens tar sats mot framtiden
Vi vill involvera så många förtroendevalda och medlemmar som möjligt i vidareutvecklingen av
föreningens arbete. Vi bjuder därför in till en digital konferens som vi kallar för ”Hack för Norden”
under veckan 25–29 oktober. Vi vill skapa en unik innovationsplattform för samverkan om
framtidens vänortsarbete, samarbeten, gränsöverskridande dialog och folkbilning där ni alla bjuds
in att delta. Det blir spännande dagar där vi genom kreativt samskapande i arbetsgrupper siktar
på formulera idéer som stärker Föreningen Norden. Skriv redan nu in vecka 43 i din almanacka!
Konferensen kommer att ersätta den tidigare ordförandekonferens.

Arbetsgrupp ser över 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. Är du
intresserad? Hör i så fall av dig direkt till Josefin eller mejla till medlem@norden.se senast den 25
augusti.

Positiv feedback efter digital träff
Den 3 juni genomförde vi vårens fjärde digitala informationsträff med temat Nystart &
Engagemang. Mycket handlade om sociala medier och hur vi kan utnyttja dem i vårt arbete att
sprida information om föreningens verksamhet. Vi berättade om den nya webben och tog emot
ideer från deltagarna. Om du inte hade möjlighet att delta eller helt enkelt vill fräscha upp minnet
kan du återse informationsträffen via DENNA LÄNK.

Passa på att rekrytera nya medlemmar!
Sommaren är ofta en tid för nya möten och bekantskaper. Kanske berättar du för dina nyvunna
vänner om dina intressen och ditt engagemang i Föreningen Norden? Passa då på att också
berätta om möjligheten att bli medlem och arbeta för ett demokratiskt samhälle, lära sig mer om
nordisk historia, språk och litteratur, delta i webinarier, bokcirklar, studieresor och föreläsningar.
Förutom allt detta och fyra nummer av Nordens Tidning har vi andra aktuella erbjudanden som du
kan läsa mer om på de två sista sidorna av tidningen nummer 2/2021.

Bli en fena på Facebook!
Vi erbjuder även fortsättningsvis genomgångar i hur man använder Facebook. Redan nu i juli har
du möjlighet att lära dig mer om hur du kan använda sociala medier för att marknadsföra er lokala
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verksamhet. Om du vill delta den 6 juli kan du anmäla dig HÄR. Om 14 juli passar bättre anmäler
du dig via DENNA LÄNK.
Vi återkommer med fler tillfällen under hösten.

Tanka Norden även i sommar
Vi står inför en lång och förhoppningsvis skön sommar. Trots att det kan dröja ett bra tag till
nästa nordiska event finns det ingen anledning att släppa tanken på det nordiska. Här kommer
några tips som kan hjälpa dig att göra väntetiden lättare att uthärda:
Sommarläsning: "Vi som inte var med i kriget - Om Sverige, Norden, Europa & Coronan" av
Bengt Lindroth. En stor intervju med Bengt Lindroth och information om hur du kan köpa boken
till rabatterat pris finns i senaste numret av Nordens Tidning.
Utställning: Sommarens utställare på Kungliga Djurgården är den danska konstnärsduon
Elmgreen & Dragset. Utställningen arrangeras i regi av Prinsessan Estelles Kulturstiftelse. Den
invigdes den 8 juni och pågår fram till september. Även om den danska konstnärsduon kan du
läsa mer i senaste Nordens Tidning.
Nordiska filmer: ”Tove”, biografisk finlandssvensk film om författaren Tove Jansson (på bio nu);
”En runda till”, dansk film i regi av Thomas Vinterberg som vann Oscar för bästa internationella
långfilm 2021 (på bio nu); ”Flykt”, dansk-svensk samproduktion, animerad film som berättar den
sanna historien om Amin som flydde från Afghanistan till Danmark som ensamresande barn
(premiär den 16 augusti).

Med dessa tips önskar jag dig en skön, varm
och på alla sätt härlig sommar! Jag ser med
spänning fram mot hösten när vi intensifierar
vårt utvecklingsarbete bl.a. genom att ge alla
våra medlemmar nya möjligheter att aktivt
påverka föreningens framtid.

Josefin Carlring
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