Kära Nordenvänner,
Vilken vecka vi har haft tillsammans under nordiska
litteraturveckan! Äntligen kan vi ses igen och roligt att se
att kalendariet på norden.se varit proppfullt. Själv deltog
jag i Kura skymning på Biskops-Arnö. Stort tack för
allas insatser!
Annars har jag följt två stora möten ute i Europa de
senaste veckorna, Nordiska rådets session i
Köpenhamn och klimatmötet i Glasgow. Båda visade att
Föreningen Norden har en viktig uppgift som folkrörelse:
vi behöver engagera människor för demokrati och
hållbarhet. På förbundsstyrelsemötet i december
beslutas planen för nästa år. Ta gärna chansen att
tycka till på det digitala mötet den 7 december.
Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen Norden

Var med och utveckla vänortsarbetet
Under Hack för Norden inledde vi ett samtal om vänorter. Nu fortsätter vi diskussionen och
idégenereringen kring vänortssamarbeten och öppnar upp för övriga medlemmar och intresserade.
Nästa digitala träff, den 24 november kl. 16.30-18.00, ägnas helt och hållet åt vänortsarbetet.
Anmäl dig här så snart som möjligt: https://simplesignup.se/event/185536. Du får en Zoom-

länk närmare inpå träffen. Här på hemsidan kan du läsa mer om föreningens arbete med vänorter.

Digitalt möte med
förbundsstyrelsen

Informationsmöte om
hemsidan

Den 7 december kl 17-18 finns det återigen en
möjlighet att träffa förbundsstyrelsen.
Styrelsens sista möte för året hålls en vecka
senare och kommer att ta upp stadgefrågan,
verksamhetsplan och budget och även frågan
om vi ska ska planera för ett fysiskt eller
digitalt fullmäktige 2022. Ta chansen att
framföra din åsikt i de frågorna eller andra!
Ingen anmälan behövs, anslut bara via den
här möteslänken.

Här får du möjlighet att ställa frågor kring hur
norden.se fungerar och hur lokalavdelningen
kan arbeta med den. Ida Berg, innehållsproducent på förbundskansliet, guidar och
hjälper till. Ingen fråga är för dum, och ingen
idé är för liten eller stor. Mötet hålls på Zoom
med start kl 16.00, alla är välkomna! Klicka
här för att ansluta tilll mötet.

Från skola till arbete

Ny grafisk profil

Unga vuxna som varken studerar eller jobbar är
en utsatt grupp. Föreningen Norden arbetar
sedan sju år med att utveckla metoder som
kan hjälpa dessa unga tillbaka till studier eller
arbete. En modell som visat sig fungera är så
kallade "navigatorcenter". Den 14 december
kan alla som är nyfikna på att höra mer om
modellen, och hur man hjälper unga vuxna att
bryta utanförskapet, delta i ett digitalt
seminarium. Läs mer här och anmäl dig
senast den 9 december

Föreningen har uppdaterat sin grafiska profil.
Den börjar tillämpas direkt. De största
förändringarna handlar om typsnitt och färger,
bland annat ska logotypen från och med nu
bara vara svart eller vit. Ladda ner manualen
här, läs igenom den och se över vad ni
behöver uppdatera lokalt. Det kan handla till
exempel om logotyper i sociala medier. Har ni
frågor, kontakta Jonas Wikström, opinionsoch kommunikationschef, på 0708-92 32 48
eller jonas.wikstrom@norden.se.

Du är bjuden på poddcirkel!
Med projektet "Min demokratiska röst" vill Föreningen Norden skapa mötesplatser och tillfällen
för generationsöverskridande samtal om demokratiska frågor och utmaningar, i klassrummet och
i form av poddcirklar. Några lokalavdelningar har redan använt sig av materialet för att starta en
egen cirkel, men snart har den som är nyfiken på att testa detta format som deltagare
möjligheten att vara med en digital poddcirkel som kansliet arrangerar. Vi ordnar två parallella
cirklar: en som träffas den 1, 8 och 15 december kl. 12.00-13.00 och en som träffas den 2, 9 och
16 december kl. 17.00-18.00. En inbjudan med mer information skickades ut tidigare i veckan.
Här är anmälningslänken. Har du frågor om poddcirkeln kan du mejla
anna.scaramellini@norden.se. Varmt välkommen!

Är ni redan igång?
Har din lokalavdelning redan startat en poddcirkel utifrån Min demokratiska röst? Mejla oss och
berätta mer om hur det varit! Kontakta Anna Scaramellini på anna.scaramellini@norden.se.

"Mina sidor" för medlemmar

Julstängt på kansliet

Kom ihåg att alla medlemmar med e-postadress
nu själva kan gå in i medlemsregistret och ändra
sina uppgifter. Det kommer att förenkla arbetet för
alla, men det betyder också att
medlemsansvariga i lokalavdelningar måste
kunna svara på frågor om medlemmar får
problem att logga in eller har andra frågor.
Instruktioner för inloggning och manual finns här.

Mellan 20 december och 10 januari har
förbundskansliet stängt. Vi är tillbaka den 10
januari!

