
Kära förtroendevalda,
Hoppas att du mår bra, och att den färgsprakande hösten har fått även dig att spraka av
kreativitet och idéer. Nästa vecka har du nämligen chansen att förvalta idéer och förslag kring hur
vi kan utveckla Norden, tillsammans med oss i Nordens utvecklingsvecka Hack för Norden den
25-29 oktober! Under denna digitala konferens har du möjlighet att bidra med idéer, inspiration
och delta i workshops. Vi fokuserar på tre teman:

Ett hållbart Norden – grön omställning och cirkulär ekonomi
Levande gränsregioner – samverkan och utveckling
Ett integrerat Norden – tillit, demokrati och mellanmänskliga kontakter

Under veckan kan du delta i den utsträckning du själv vill och kan, du behöver alltså inte tillbringa
hela veckan framför skärmen utan du kan ta del av programmet så som det passar dig och
dina tider.
 
På måndagen kan du välja att ta del av våra sändningar live (9.00-12.30 inklusive pauser), eller
se programmet och föreläsningarna i efterhand via vår hemsida. Tisdagen kan du ägna åt läsa
och ta del av andras förslag och idéer, och även skicka in dina egna tankar och initiativ genom
det digitala systemet. På onsdagen kan du delta i workshoppar live (12.00-13.00 & 16.30-
18.00). Under torsdagen kan du ta del av utvecklade tankar och idéer, samt själv utveckla dina
initiativ och projekt genom det digitala systemet.
På fredagen summeras veckans resultat i en livesändning på Zoom. Programmet och tiderna
finns här.

Du kan läsa mer och anmäla dig här. Evenemenget finns också på Facebook, du hittar det här.
Har du frågor om utvecklingsveckan är du välkommen att mejla till utveckla@norden.se.

Redan ikväll, den 20 oktober klockan 18.00, erbjuder vi en genomgång av den digitala
plattformen vi kommer att använda oss av under veckan. Du kan ansluta till träffen genom att
klicka här.

 

Vi som jobbar på kansliet
Vår nya organisation som trädde i kraft vid årsskiftet är nu äntligen bemannad till fullo. Det har
också skett några förändringar i bemanningen under sommaren.

Caroline Liljegren är vår nya operativa chef sedan 1 september. Caroline har haft rollen som
föreningens ekonomiassistent. Som operativ chef ansvarar Caroline för ekonomi, personalfrågor
och föreningsfrågor, såsom fullmäktige. Hon är också sammankallande i den stadgegrupp som
formades i september 2021.

Felix Schartner-Giertta är numera processledare. I sin roll arbetar han med att utveckla nya
arbetssätt och samarbetsmetoder, exempelvis vår utvecklingsvecka Hack för Norden. Felix har
tidigare arbetat som projektledare för vårt ”school to work”-projekt.

Anna Scaramellini är koordinator för arbetet demokrati, delaktighet och hälsa för unga. Hon har
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varit på föreningen sedan årsskiftet och tidigare arbetat med Nordjobb. Kontakta Anna om ni är
intresserade att jobba lokalt med unga och skolor kring exempelvis podden Min demokratiska
röst.
 
Jonas Wikström är föreningens opinions- och kommunikationschef, och är därmed
huvudansvarig för föreningens kommunikation och opinionsbildning. Det handlar om allt från
interninformation, mediakontakter och Nordens Tidning till sociala medier och påverkansarbete
gentemot beslutsfattare.

Ida Berg är innehållsproducent och projektkommunikatör och är den som producerar text och
innehåll till hemsida, sociala kanaler och Nordens Tidning. Kontakta Ida kring frågor som gäller
hemsida och sociala medier. Ida har tidigare varit ideellt engagerad i att utveckla verksamheten i
föreningens ungdomsavdelning sedan sommaren 2020.
 
Du hittar kontaktuppgifter till oss på kansliet här.

Veronica Öhlund, Tina Möttus och Anna Johansson jobbar inte längre på Föreningen Norden, och
vi vill tacka dem för deras för deras arbete och tid hos oss.

Till adressen medlem@norden.se kan du skicka generella medlemsfrågor.
 

Återredovisning och ny medlemsavgift 2022
Återredovisning

Nu börjar det närma sig tiden för återredovisning och avisering för medlemsavgifter 2022. Vi
behöver er hjälp i förberedelserna inför detta!

Under oktober månad betalas återredovisningen gällande medlemsavgifter ut till respektive
lokalavdelning. Perioden som betalas ut är april – september 2021. Nytt för i år är att belopp
under 100 kr inte kommer att betalas ut. I dessa fall överförs beloppet tills nästa års
utbetalning.

Om er lokalavdelning har bytt bankkonto, vänligen ändra detta i arcMember genom att:
- Logga in i arcMember
- Klicka Grupper
- Översikt
- Välj ändra Gruppuppgifter
- Ändra Bank- eller plusgirokontonummer
- Spara

För att se hur mycket återredovisning er förening får, kan medlemsregisteransvarig gå in i
Arcmember och få denna information. 

För att hitta information om återredovisningens storlek: Klicka på Manual för arcMember
medlemssystem, välj sedan punkt 5. Ekonomi-Underlag återredovisning.

Ny medlemsavgift 2022

På fullmäktige 2020 beslutades om en höjning av medlemsavgiften för enskilda medlemmar. För
år 2022 är medlemsavgiften för nya medlemmar beslutad till 225 kronor för huvudmedlem,
varav 150 kronor tillfaller den centrala administrationen, samt 25 kronor för familjemedlem. 
Fullmäktiges beslut gäller bara avgiften för nya medlemmar, samt höjningen på centrala andelen.

Befintliga medlemmar betalar den avgiften som avdelningen har beslutat på årsmötet.

Vi vill påminna om vårt årliga erbjudande för alla nya medlemmar, som innebär att om du
blir medlem efter 1 oktober innevarande år gäller medlemsavgiften årets sista kvartal, samt hela
nästkommande år.

Information om lokala medlemsavgiftens storlek inför aviseringen

Vi är nu på gång med förberedelser inför årsaviseringen och vill ha uppgift om årsavgiften som
gäller för era befintliga medlemmar för år 2022.

Skicka in uppgift om årsavgift för befintliga medlemmar senast den 10 november! I det fall att vi
inte får någon uppdaterad uppgift från er, kommer vi att ta ut samma avgift som ni haft för 2021.

Mejla informationen om medlemsavgiften till följande mailadress: medlem@norden.se
Ange avgiften för huvudmedlem och familjemedlem samt avdelningens namn.
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Det är viktigt att alla skickar in uppgiften till oss oavsett om avgiften är oförändrad eller
ändrad, detta för att vi måste vara helt säkra på att det blir rätt avgift till avier som ska skickas till
medlemmarna.

Årsaviseringen skickas ut till medlemmarna i början av december, via mejl till medlemmarna som
har mejladresser inlagda i medlemssystemet och per post till övriga.

 

Nytt i arcMember
Snart kommer en nyhet i medlemssystemet arcMember, nämligen att alla medlemmar med e-
postadress själva kan ändra sina kontaktuppgifter, meddela hur de vill ha information samt hämta
en kopia på avin via Mina sidor hos arcMember. Mer detaljerad information kring detta
kommer att gå ut separat till samtliga administratörer samt i kommande nummer av
Nordens Tidning och i avin som skickas ut i början av december. Sprid gärna ordet till
medlemmarna!

Om ni har frågor om medlemssystemet så vill vi påminna er om att det finns en manual för
arcMember som tidigare skickats ut till samtliga lokalavdelningar. Manualen finns också att ladda
ner via: https://norden.se/for-fortroendevalda/manualer-lathundar/

Nordiska litteraturveckan
I årets Nordiska litteraturvecka är Åland, som firar 100 år av självstyre, i fokus. Litteraturveckan
äger rum 15-19 november och i år uppmärksammas två författare med koppling till Åland. På
Nordiska litteraturveckans hemsida kan du läsa mer om böckerna, inspireras i idékatalogen och
ladda ner affischen. Framförallt kan du anmäla dig och din skola, din kulturinstitution eller
ditt bibliotek till denna vecka av litterär gemenskap.

I samarbete med Biskops Arnö och Föreningen Norden Håbo kommer vi att anordna en
litteratursalong på Biskops Arnö den 16 november kl. 18.30. Åländska författaren Sebastian
Johans, aktuell med romanen Broarna, deltar i författarsamtal med innehållsproducent Ida Berg.
Biskops Arnös bibliotekarie Alfred Arvidsson högläser ur Sally Salminens Katarina under Kura
Skymning. Anmäl gärna ditt intresse här.

Sista chansen att hämta material från gamla
hemsidorna
Vi vill påminna er om att sista dagen för att hämta material från gamla hemsidorna är den
25 oktober. I samband med övergången till föreningens nya hemsida togs de lokala sidorna bort,
och vi har nu tillfälligt öppnat upp sidorna för möjlighet att kopiera och spara ner gammalt
material. Gå till gamla.norden.se följt av / och den lokalavdelning/det distrikt du vill få fram senast
25 oktober. T.ex. gamla.norden.se/upppsala, gamla.norden.se/avesta. 

Vi har tidigare gått ut med ett längre utskick med instruktioner och information.

Kommande digitala träffar och
utbildningstillfällen
Nästa digitala träff för förtroendevalda äger rum den 24 november kl. 16.30-18.00.Vi kommer
bland annat att prata om hur vi tar vidare arbetet från vår digitala utvecklingsvecka Hack för
Norden.
 
Anmäl dig till träffen här. Länk till mötet, på Zoom, skickas ut till alla deltagare under
mötesdagen. Välkommen med!

Utbildningstillfälle om hemsidan
Den 2 november klockan 10.00-11.00 ges nästa möjlighet att lära dig mer om hemsidan och
ställa dina frågor till innehållsproducent Ida Berg. Träffen sker på Zoom och du kan ansluta
här: https://us02web.zoom.us/j/4079769820

Skicka in texter till hemsidan & Nordens Tidning
Du är varmt välkommen att skicka in texter från lokala aktiviteter och liknande till nya hemsidan.
Dessa texter publiceras under fliken "Vi i Norden", se t.ex. inkomna texter från Nässjö och
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Kiruna.
Skicka in dina bidrag, text och bild, till medlem@norden.se. Samma adress gäller för texter du
vill publicera under Landet runt i Nordens Tidning. Vi är just nu i slutskedet av att arbeta fram
kommande nummer av tidningen, och tar gärna emot dina bidrag till den. Sista dagen att skicka
in dessa är 25 oktober.

Vill du skicka in ett bidrag gör du såhär: 

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/kameran
horisontellt och inte stående.

Seminarium & workshop
Samarbete behövs för att hjälpas åt att ta fram lösningar på dagens ofta komplexa
samhällsutmaningar. Föreningen har länge arbetat med att stärka och utveckla samarbete inom
Norden. Sedan åtta år arbetar föreningen även med den större Östersjöregionen, där ju även
Norden ingår. För att öka kunskapen om hur man kan starta, utveckla och finansiera samarbete i
Norden och Östersjöregionen arrangerar föreningen seminarier och workshops. Detta gör vi
tillsammans med fem myndigheter.

Härnäst arrangeras en workshop den 9 november på temat social hållbarhet. Inbjudna är
myndigheter, organisationer, akademi och näringsliv från lokal, regional och nationell nivå.
Deltagarna grupperas efter det tematiska område de valt att arbeta med. Under tre timmar ges
möjlighet att gemensamt utveckla ett samarbete, eventuellt i form av ett projekt. Information ges
även om möjlig finansiering.
KLICKA HÄR för att anmäla dig.

Den 23 november arrangerar vi ett seminarium på temat digitalisering.
KLICKA HÄR för att anmäla dig.

Föreningen Norden arbetar inom ramen för vårt uppdrag inom Östersjöstrategin med att bygga
samarbeten inom flera tematiska områden mellan länder i Norden och övriga länder i
Östersjöregionen. Områdena är noga utvalda och omfattar utmaningar som är gemensamma för
alla. Syftet är dels att utbyta erfarenheter så att inte alla uppfinner hjulet på nytt dels utveckla
nya metoder och påverka politiska beslut.

Förlagssystem
För kännedom så har Föreningen Norden per 31 december 2021 sagt upp vårt gamla boklager i
Dalarna, Förlagssystem. Detta då vi inte längre ger ut några årsböcker.

Vi på kansliet uppskattar ert stora engagemang för nordiska frågor och vår förenings utveckling
och vi ser fram emot att se ett ännu högre engagemang under kommande utvecklingsvecka där vi
tillsammans kan inspireras och utveckla idéer och projekt kring ett levande och välmående
Norden.

Jag ser fram emot att träffa många av er under nästa vecka!

Varma hösthälsningar

Josefin Carlring, generalsekreterare
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