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Föreningen Norden 
Föreningen Norden är inte bara ett geografiskt namn. Det är också ett uttryck för demokrati, 

frihet och öppenhet. Ett ökat nordiskt samarbete ger bättre möjligheter till insatser för fred och 

rättvisa i världen. Det har vi arbetat för i hundra år. Föreningen har i vår tid stora möjligheter. 

FN:s hållbarhetsmål, statsministrarnas initiativ Nordiska lösningar på globala 

samhållsutmaningar, ett nytt lagstiftningsarbete aktiverat av Norge och en ökad nordisk aktivitet 

i kommuner, regioner, förbund och nätverk är några exempel som stödjer föreningens Nordens 

ändamål att främja och öka samarbetet inom och gentemot omvärlden. 

Möten mellan olika människor och nätverk för kunskap och folkbildning är kärnan i Föreningen 

Nordens verksamhet. Föreningsarbetet handlar om bildningsverksamhet, främjande och 

kulturellt arbete i dess bredaste betydelse genom möten och nätverk för kunskap, resor och 

vänorter, folkbildning och nordisk politik. Allt för att underlätta vardagslivet för befolkningen i 

Norden. 

Föreningen Norden, som grundades redan 1919, är en politiskt och religiöst obunden 

organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt 

samarbete. Föreningen är ett förbund av enskilda personer samt organisationer, institutioner och 

företag som vill arbeta med föreningens syfte. Förening Nordens värdeord är tillit, frihet under 

ansvar, öppenhet och inkludering, tolerans, jämställdhet, demokrati samt respekten för tradition 

att föra dialog med medborgarna i de demokratiska institutionerna. Föreningen har också lokal 

verksamhet, genom lokalavdelningar och distrikt. 

Vår verksamhet är både bred och djup. Genom våra medlemmar lokalt anordnas bland annat 

vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar. 

Vi bedriver även informations- och utvecklingsprojekt förutom i Sverige och Norden också i 

Östersjöregionen, Arktis, Nordkalotten med flera grannregioner. www.norden.se 

http://www.norden.se/


Vision 
Föreningen Norden samlar individer och organisationer i Sverige för att över alla gränser bidra till fred, öppenhet 

och demokrati i Norden, Europa och världen. Föreningen Norden ökar kontakter och samarbetet över 

nationsgränserna. Därigenom stärks förståelse och relationer mellan människor från olika kulturer. 

 

Vår verksamhetsidé 

• Vi vill bidra till ett vitaliserat och effektivt mellanfolkligt nordiskt arbete på nordkalotten där vi deltar i 

arbetet med FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030 

• Skapa legitimitet hos beslutsfattare och opinionsbildare som bidrar till att förtydliga föreningens position 

och roll i samhällsutvecklingen. 

Arbetsstrategi 
Föreningen Norden vill och ska vara en aktiv och livskraftig del av samhället. Vår samhällsnytta ska vara tydlig och 

både lokalavdelningar och distriktet ska arbeta för att gemensamt förstärka detta. 

Medlemsaktiviteter samt aktiviteter riktade till allmänheten genomförs kontinuerligt i länet oftast och gärna i 

samverkan med andra aktörer. 

För att utveckla verksamheten mot de uppsatta målen och bli en starkare aktör söker Föreningen Norden 

Norrbotten samverkan med folkbildningen, näringsliv, kommuner, universitet, olika ideella organisationer till 

exempel i projekt som vill stärka Föreningen Nordens vision. 

 

Organisation 
Föreningen Norden Norrbottens styrelse arbetar fram fungerande rationella och effektiva riktlinjer för 

verksamheten tar fram mål för verksamhet, rutiner t.ex för arkivering, uppföljning av verksamhet och ekonomin. 

 

Gränsöverskridande samarbete 

Kraftsamling Agenda 2030 i Föreningen Norden Norrbotten 
De nordiska statsministrarna har kommit överens om en gemensam vision för det nordiska samarbetet ”Norden 
ska bli världens mest hållbara och integrerade region fram till år 2030. Föreningen Norden Norrbotten kommer att 

bidra i det arbetet. Vi behöver utveckla vårt arbete i den internationella atmosfär med olika språk och kulturer som 

Norrbotten utgör idag. 

Vi kraftsamlar på följande sätt: 

• Stärka och vårda medlemskapet i föreningen Norden 

• Få en större legitimitet i regionen och lyfta samhällsnyttan med det nordiska perspektivet 

• Utveckla vår studieverksamhet i samverkan med studieförbund där kunskaper, erfarenhetsutbyte, 

informellt lärande med Norden som bas ger makt att hantera den klimatomställning vi står inför. 

• att se över hur föreningen Norden kan arbeta med att inkludera den mångfald av språk och kulturer som 

finns i Norrbotten. 

 

 



Nordkalottkonferens 22-23 augusti 2020 i Norrbotten/Boden 
Nordkalottkonferens maj 2022 i Norrbotten 
Planeringsarbetet återupptas under hösten med en Nordkalottkonferens i Norrbotten under maj 2022. 

Programinnehåll, temaområden och former för konferensen kommer att fastställas under våren 2021. Mer 

information kommer.  

 

Övrig samverkan med föreningen Norden DiS (Distrikt i 
Samverkan) 
Distriktsstyrelsen kommer att planera och utföra samverkan med Västerbottensdistriktet. 

Föreningen Nordens lokalavdelningar i Norrbotten 
Föreningen Norden distriktet är en paraplyorganisation för Norden avdelningar i länet. Det är därför viktigt att vi 

arrangerar inspirations- och samarbetsträffar kontinuerligt i länet. 

För att underlätta och effektivisera det arbetet behöver vi se över behoven och möjligheterna med att skapa 

digitala plattformar/mötesplatser. 

Förslag till årliga arrangemang på Föreningen Norden 
lokalavdelningar 
• Nordiskt Gästabud 23 mars 

• Europadagen 9 maj 

• Europeiska Språkdagen 26 september 

• Nordiska litteraturveckan Kura gryning och Kura skymning, andra veckan i november. 

I Föreningen Nordens handlingsprogram finns det ytterligare om aktiviteter under de olika arrangemangen. 

Demokratiåret 

Föreningen Nordens aktivitet under Demokratiåret  

Regeringen vill uppmärksamma att det år 2021 är hundra år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och 

män fick rösta. Det utgör ett unikt tillfälle att bemöta de utmaningar Demokratin står inför idag. En kommitté ska 

under 2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark 

demokrati. Tyngdpunkten I genomförandet ska ligga på år 2021. 

Föreningen Norden centralt har skrivit under deklarationen och åtar sig att under perioden 2020–2021: 

Att över hela Sverige initiera och arbeta i lokala, regionala och nordiska partnerskap för att främja en 

demokratisk mellanfolklig dialog och samverkan. Att i särskilda kommunikationssatsningar lyfta den nordiska 

samhällsmodellen och de gemensamma värderingarna om tillit, frihet under ansvar, öppenhet och inkludering, 

tolerans, jämlikhet och demokrati och respekt för traditionen i dialog med medborgarna och de demokratiska 

institutionerna. 

Att sprida information om Deklaration för en stark demokrati och verka för att våra medlemmar ska ta en aktiv 

del i kampanjen och själva skriva under deklarationen. 

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 

100 år tagit fram en Demokratistuga som planeras att visas runt om i landet under 2021. Demokratistugan ska 

spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och 

eftertanke. Demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin gestaltas i stugan såväl fysiskt som 

digitalt. 



Föreningen Norden Norrbotten kommer att vara en samarbetspartner i arbetet kring Demokratistugan i vårt län. 

Enligt den information vi har kommer den att turnera på tre orter i länet. Samverkan från lokalavdelningar är 

naturligtvis önskvärd. Vi planerar för ett större seminarium på temat demokrati i samverkan med Bodens 

kommun som arrangerar en demokrativecka som äger rum på senhösten 2021. Seminariet kan vara både digitalt 

och fysiskt och till det inbjuds alla lokalavdelningar i Norrbotten. 

Folkbildning och Kulturarbetet 
Föreningen Norden Norrbotten är en av huvudmännen i Malmfältens Folkhögskola. Föreningen ska utveckla 

samarbetet med folkhögskolor och studieförbund i länet. 

Litteratur och språk är centrala delar i människors identitet och då speciellt vår regions minoritetsspråk 

vi ska aktivt verka för att sprida litteratur tex via digital teknik men även genom författarbesök. 

Olika kulturaktiviteter är en styrka för regionen. 

Ungdomsarbete på olika nivåer 

Grund- och gymnasieskolor 
Grunden för det nya Europa måste formas bland ungdomen. Föreningens medverkan i skolan och bland ungdomen 

är viktig i det långa perspektivet. Distriktet stöttar lokalavdelningar i skolkontakter och hjälper medlemsskolor att 

hitta vänklasser över gränserna. Distriktet förmedlar även lärarkontakter till dem som vill ha en kontakt på 

Nordkalotten. 

Vi erbjuder skolor en möjlighet att beställa besök av oss i samarbete med lokalavdelningarna. Vi kan ge 

information om de nordiska länderna, om skolmedlemskap i Föreningen Norden och vad det innebär, vilka fonder 

och stipendier som finns att söka. Vi erbjuder skolor att delta i olika projekt som vi driver på Nordkalotten. Utöver 

detta tar vi initiativ till olika arrangemang riktade till skolorna som författarbesök, temadag mm. 

Projekt 

Projekt Folkverkstan 
Projektet som ägs av Föreningen Norden i Norrbotten drivs tillsammans med Pohjola-Norden och bygger på samarbete 

med kommunerna Boden, Haparanda, Luleå och Uleåborg samt folkbildningsorganisationerna Studiefrämjandet 

Norrbotten och Oulu Opisto. Folkverkstan stöds av EU-fonden Interreg Nord, tillsammans med Nordkalottrådet, regioner 

och kommuner. Projektperioden är 1 februari 2020 – 30 september 2022. Projektet utvecklar koncept för mötesplatser 

om lagning, reparation och hållbar konsumtion. Målgruppen är inte minst offentlig verksamhet i Sverige och Finland.  

Arbetet under 2021 fortsätter enligt projektplanen. Det innebär att ta fram ett koncept eller en modell för hur man kan 

få mötesplatser för reparationer att fungera. Det sker bland annat genom testomgångar då olika workshops och 

folkbildande inslag arrangeras i kommunerna som medverkar i projektet.  

Det finns ett utvecklingsteam som medverkar i arbetet med att utvärdera testomgångarna som planeras 

projektperioden. Under 2021 planeras också ett par lärandekonferenser som är ett forum för medverkande aktörer att 

ge sin erfarenhet i konceptutvecklingen.  

Mer info om innehåll, projektmål tillsammans med kontaktuppgifter till personerna som arbetar i projektet finns på 

föreningens webbplats norrbotten.norden.se. Projekt Folkverkstan finns även i sociala medier på Facebook och 

Instagram. 

 



Kommunikation 

Hemsida 
Fortsätta arbetet med att ha en aktuell hemsida och arbeta med att få en större styrning via sociala medier och mejl 

av flödet till hemsidan. Regelbunden information från styrelsen till lokalavdelningar via hemsidan. 

Media 
Under året ska vi arbeta med att synas i någon form av social media för att ha en bredare dialog och bredda 

delaktigheten för människor intresserade av samhällslivet i Norden. 

Nätverk 
För att synliggöra Föreningen Norden, lyfta det nordiska perspektivet i olika strategiarbeten samt ha en 

tillfredställande omvärldsbevakning så kommer vi att vara mer delaktiga i olika former av nätverksträffar och 

inbjudningar till strategiarbete. Undersöka digitalisering för att underlätta att bl.a. kunna ha webbinarium. 

Arena Nordkalotten 
Arena Nordkalotten finns i anslutning till distriktskansliet på Stationsgatan 38 i Luleå. Där hittar man information 

om Nordkalotten och Norden, Föreningen Nordens årsböcker och Tornedalica böcker. 

Under året kommer vi att aktivera Arena Nordkalottrummet genom att utveckla möjligheter för att anordna små 

möten. 

Digitala avdelningsmöten 
     Distriktsstyrelsen fortsätter med digitala avdelningsmöten under 2021. Planen är 3-4 dylika möten. 

Digitala konferenser 
    Distriktstyrelsen samverkar med avdelningarna för att genomföra digitala konferenser/seminarier på    

     exempelviteman som har koppling till demokratiåret



Föreningen Norden Norrbotten 
Budget 2021 

NTÄKTER 

Anslag Norden                                                                                     

Stöd Regionen                                         

Intäkt Tornedalica                                     

     

    ÖVRIGA INTÄKTER 

Stöd personal                                            

Projektintäkt, schablonintäkt               

    TOTALA INTÄKTER                                  

 

310000 

165000 

  20000 

495000 

 

  95000 

150000 

245000 

740000 

FASTA KOSTNADER 

Personal                                                  

Hyra                                                            

Städning                                                       

Kopiator                                                     

Telefon                                                       

Föreningsavgift                                           

 

190000 

 

  72000 

    5000 

  10000 

  50000 

    6000 

Företagsförsäkring                                     

Förbrukningsmaterial                              

IT-tjänster                                                  

Övriga kostnader                                      

TOTALA FASTA KOSTNADER INKL. KOSTNADER PROJEKT 
VILKA SKA FINANSIERAS AV SCHABLONINTÄKT 
KVAR TILL FÖRENINGENS VERSAMHET  

    6000 

  30000 

  12000 

  30000 

411000 
 
329000 
 

 


