Kära Nordenvänner,
vilket år det har varit! Jag är imponerad av hur mycket
föreningen har lyckats genomföra trots pandemin. Vi
har fortsatt att vara en levande folkrörelse, och vi
avslutar året som en starkare organisation. Vi har varit
aktiva i samhällsdebatten, prövat nya arbetssätt i
utvecklingsveckan Hack för Norden, drivit skolprojektet
Hälsa, delaktighet och lärande, tagit fram
demokratipodden Min demokratiska röst och hjälpt
mängder av aktörer att hitta samarbeten i Norden och
Östersjöområdet – bara för att nämna en del.
Snart inleds ett nytt verksamhetsår som ser
jättespännande ut, med fullmäktige i juni som en av
höjdpunkterna. Först ska vi dock få lite ledigt. Jag
önskar alla en riktigt god jul och gott nytt år!
Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen Norden

Fullmäktige hålls 11-12 juni 2022
Förbundsstyrelsen har beslutat att 2022 års fullmäktige kommer att hållas på Biskops Arnö den
11-12 juni. Beredskap finns för att fullmäktige kan behöva genomföras digitalt på grund av
coronasituationen. Beslut om det fattas i så fall på förbundsstyrelsens möte den 5 april. Följande
datum är bra att ha koll på redan nu:

17 jan Information om hur ombud ska väljas och registreras skickas ut
30 mar Sista datum för registrering av ombud
1 apr
Sista datum att lämna in motioner
11 maj Kallelse skickas ut till ombuden
15 maj Stadgeförslag skickas ut
20 maj Dagordning och handlingar skickas ut
All information kommer att finnas på vår fullmäktigesida på webben och uppdateras löpande.

Revision av stadgarna
Just nu ser stadgegruppen över Föreningen Nordens stadgar, men även normalstadgarna för
distrikt och lokalavdelningar. Stadgegruppen kommer att skicka ut sitt förslag till reviderade
stadgar på remiss till alla lokalavdelnings- och distriktsstyrelser den 14 februari. Stadgegruppen
bjuder också in till ett öppet dialogmöte för förtroendevalda den 16 februari kl 18.00-19.30. Under
mötet presenterar stadgegruppen förslagen till förändringar och sedan förs diskussioner i mindre
grupper. De styrelser som vill lämna remissvar ska skicka in det senast den 14 mars. Boka
gärna redan nu in ett möte med er styrelse under remissperioden så ni har möjlighet att diskutera
förslaget.

Checklista för årsmöten och stämmor
Senast den 28 februari ska alla lokalavdelningar ha hållit sina årsmöten och senast den 31 mars
ska distrikten ha hållit sina stämmor. Börja planera i tid! Förbundsstyrelsen rekommenderar att i
de fall att fysiska möten inte är möjliga genomföra digitala årsmöten. Förbundskansliet kan bidra
med råd och stöd till dem som behöver det. Här finns en checklista med saker att tänka på
både inför och efter årsmöten och stämmor.

Regionala dialogmöten – spara datumen!
Under 2022 planerar vi att arrangera fem dialogmöten runt om i Sverige, träffar där kansliet och
förtroendevalda från lokalavdelningar och distrikt välkomnas att delta. Syftet är att bjuda in till
dialog om föreningens långsiktiga inriktning (riktlinjer), samt utvecklingsarbete och konkreta
projekt. Klara datum hittills är den 25 februari på Biskops Arnö, 19 mars i Töre i Norrbotten, 2
april i Kungälv och 3 april i Hyllie i Malmö. Mer information kommer inom kort.

Nya flygblad klara
Kansliet har tagit fram ett nytt
värvningsflygblad som passar bra att sticka i
handen på dem som kan tänka sig att bli
medlemmar. Man kan ha med sig en bunt

under aktiviteter, lägga fram under ett föredrag
eller ge till medlemmar för att sprida.
Flygbladet finns med två olika framsidor:
alternativ A och alternativ B. Beställ till
lokalavdelningen via
jonas.wikstrom@norden.se.

Dags för
medlemsstatistik
Nu är det snart dags för alla lokalavdelningar
att hämta medlemsstatistik och anmäla
medlemsantal till sina distrikt. Det är viktigt
att inte hämta statistik förrän 12 januari så att
alla nya medlemmar hinner bli registrerade.
Instruktioner för hur ni hittar
medlemsstatistiken finns i manualen för
medlemsregistret (Arcmember).

Nästa digitala träff
Nästa digitala träff blir den 27 januari kl
16.30-18. Den kommer att handla om lokala
årsmöten och stämmor, informera om vårens
dialogmöten samt berätta om vad som händer
inför fullmäktige i juni, till exempel när det
gäller nya stadgar och riktlinjer. Som vanligt är
alla förtroendevalda välkomna att ansluta och
ingen föranmälan behövs. Möteslänk kommer i
Föreningsnytt den 20 januari.

Spara filer i Arcmember Ny grafisk profil
Nu finns det möjlighet för lokalavdelningar att
spara dokument på den egna sidan i
medlemsregistret (Arcmember). Använd gärna
den funktionen för att till exempel se till att
viktiga dokument sparas på ett säkert sätt.
Instruktioner om hur det går till att ladda upp
dokument finns längst bak i den
uppdaterade Arcmembermanualen.

Föreningen har nyligen uppdaterat sin grafiska
profil. 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, opinions- och kommunikationschef,
på 0708-92 32 48 eller
jonas.wikstrom@norden.se.

Gå med i vår
Facebookgrupp
Du vet väl att det finns en grupp på Facebook
för förtroendevalda i lokalavdelningar och
distrikt? Där finns information, tips och
möjlighet att få snabba svar från
förbundskansliet. Det är också ett forum där
lokalavdelningar kan utbyta erfarenheter.
Ansök om att bli medlem på
facebook.com/groups/foreningennorden

Anmäl nytt bankkonto
Återredovisning till lokalavdelningarna går ut i
januari och februari. Om er lokalavdelning har
skaffat ett nytt bankkonto sedan förra gången
måste ni omgående meddela det till
medlem@norden.se. Ändra inte uppgiften
själva i medlemsregistret (Arcmember).

Var med och samtala om demokratin!
Vill du eller din lokalavdelning bidra till att fler pratar om och förstår vikten av demokrati? Inom
ramen för vårt projekt Min demokratiska röst kan du:
1. Starta en studiecirkel om demokratiska frågor med din lokalavdelning, vänner eller andra
organisationer
2. Besöka en gymnasieklass under en lektion i samhällskunskap och diskutera dagens
utmaningar för demokratin med eleverna
Här kan du anmäla ditt intresse, så kontaktar vi dig och berättar mer!

Sök anslag från Letterstedtska föreningen
Letterstedtska föreningens uppgift är att stärka gemenskapen mellan de nordiska länderna. Nu
är det återigen möjligt att ansöka om medel från Letterstedtska föreningen, till exempel till lokal
verksamhet inom Föreningen Norden. Ansökan ska skickas in senast den 15 februari och
besked om utdelade anslag kommer i slutet av maj. Anslag ges bland annat till nordiska
seminarier och konferenser, resor, vetenskapliga studier, produktion av skrifter mm. Läs mer om
kriterierna för att få stöd här.

Ny rapport

Mina sidor

Julstängt på kansliet

Har du läst Föreningen
Nordens rapport Svenskarna
och Norden? Den släpptes
tidigare i december och finns
att studera här.

Kom ihåg att alla medlemmar
med e-postadress nu själva
kan gå in i medlemsregistret
och ändra sina uppgifter. Var
gärna beredda på att svara på
frågor från medlemmar som
behöver hjälp. Instruktioner för
inloggning och manual finns
här.

Mellan 17 december och 9
januari har förbundskansliet
stängt. Vi är tillbaka den 10
januari!

