Kära Nordenvänner,
nu inleds ett nytt spännande verksamhetsår. Just
nu är det ett svårt läge med stor smittspridning,
men vi hoppas och räknar med att det ljusnar.
Jag tror att alla längtar efter fysiska träffar, och
inte minst att kunna ses på vårt fullmäktige i juni.
Våren blir full av förberedelser och viktiga
diskussioner. Ta chansen att vara med i dem! Vi
behöver vara många som funderar på hur
Föreningen Norden kan växa, ta sig an dagens
samhällsutmaningar och hitta en större roll i att
skapa ett bättre och mer aktivt samarbete i
Norden. Jag ser fram emot många givande
samtal och möten under året tillsammans med
er alla!

Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen Norden

Förberedelserna för fullmäktige har börjat
Som tidigare meddelats kommer 2022 års fullmäktige att hållas på Biskops Arnö den 11-12 juni.
Information om val och anmälan av ledamöter och ersättare har nu skickats ut till distrikten via
mejl. Sista datum för anmälan är 30 mars. Det är nu viktigt att genomföra årsmöten och
distriktsstämmor i tid så att ledamöter kan utses och motioner behandlas. På vår

fullmäktigesida på webben uppdateras information om förberedelserna löpande.

Håll årsmöten och stämmor i tid
Senast den 28 februari ska alla lokalavdelningar ha hållit sina årsmöten och senast den 31 mars
ska distrikten ha hållit sina stämmor. Det är viktigt att datumen respekteras, bland annat för
att fullmäktigeledamöter ska kunna utses i tid. Det går alltså inte att skjuta upp
årsmöten. Förbundsstyrelsen rekommenderar att genomföra digitala årsmöten om fysiska
möten inte kan genomföras. Kansliet kan ge stöd när det gäller digitala möten. Här finns en
checklista med saker att tänka på inför och efter årsmöten och stämmor:

Digitalt möte om stadgarna 16 februari
Det digitala mötet den 16 februari kl 18-19:30 och blir ett öppet möte om stadgarna.
Stadgegruppen kommer att skicka ut sitt förslag till reviderade stadgar på remiss till alla
lokalavdelnings- och distriktsstyrelser den 14 februari. Under mötet presenterar stadgegruppen
förslagen till förändringar och sedan förs diskussioner i mindre grupper. Ingen anmälan i förväg
behövs. Här är möteslänken.

Vårens regionala dialogmöten – uppdatering
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 och utveckling. Det blir också ett pass om
kommunikation.
På grund av coronasituationen skjuter vi upp mötet som skulle hållits på Biskops Arnö den 25
februari. Det innebär att vi just nu planerar att ses 19 mars i Töre (defintivt beslut om
genomförande fattas i slutet av januari), 2 april i Kungälv och 3 april i Malmö. Vi hoppas att även
kunna hålla dialogmöten i Sundsvall och på Biskops Arnö senare i vår. Du kan delta på vilken ort
som helst, oavsett var du bor. Definitiva besked om datum, liksom inbjudan med program,
kommer senare.

Beställ roll-ups
Förbundskansliet har tagit fram två nya rollups. Lokalavdelningar och distrikt har möjlighet
att göra egna beställningar med samma motiv
via Easytryck i Stockholm. Där finns originalet
sparat, uppge bara att ni vill använda
Föreningen Nordens original från december
2021. Tryck och frakt bekostar ni själva.
Kontakta jonas.wikstrom@norden.se för hjälp

med beställningen.

Bidra med texter till
webben och tidningen

Digitalt möte med
förbundsstyrelsen

Vi vill gärna se fler rapporter om
lokalavdelningarnas verksamhet på norden.se
och i Nordens Tidning. Det är inspirerande för
många! När det gäller Nordens Tidning, som
blir läst av många fler än föreningens
medlemmar, påminner vi om att texterna ska
ha ett nordiskt perspektiv och att vi måste göra
ett urval av utrymmesskäl. Läs gärna mer om
hur ni gör när ni vill bidra med texter här.

I slutet av februari håller förbundsstyrelsen sitt
första möte för året. Veckan innan, den 15
februari kl 17-18, finns det som vanligt
möjlighet att träffa styrelsen, ta upp aktuella
frågor och framföra synpunkter. Ingen anmälan
behövs, anslut bara via den här
möteslänken. (Du kan högerklicka på länken
och kopiera den om du vill spara den någon
annanstans.)

Digital träff 27 januari

Ordna klimatcirklar

Nästa digitala träff blir den 27 januari kl 16.3018. 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 reviderade stadgar och nya riktlinjer.
Som vanligt är alla förtroendevalda välkomna
att ansluta och ingen föranmälan behövs.
Klicka här för att ansluta till mötet. (Du kan
även högerklicka på länken och spara den
någon annanstans fram till mötet.)

Tillsammans med Global Utmaning har SV och
fler studieförbund tagit fram ett
utbildningspaket kring "Folkbildning om rättvis
omställning". Första steget är självstudier,
steg två en studiecirkel. Inför den studiecirkeln
bjuder Global Omställning och Spilloteket in till
en informations- och utbildningsträff via Zoom
den 27 januari kl 9.30-11. Om det låter
intressant att arbeta med en sådan
studiecirkel i lokalavdelningen, delta gärna och
lyssna! Anmälan sker här.

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. Ansök om att gå med i
gruppen på
facebook.com/groups/foreningennorden

Sverige + Island = sant
Den 17 januari öppnade Svensk-isländska
samarbetsfonden för årets ansökningar. Har ni
ett projekt inom kultur, utbildning eller
forskning som främjar svensk-isländskt
samarbete och förståelse? Då kan ni ansöka
om resebidrag. Fundera på möjligheten att
göra ett eget projekt och sprid gärna
informationen i era lokala nätverk! Läs mer på
fondens webbplats.

Hållbar åländsk matlagning för högstadiet –
chans att delta!
I år firar Åland 100 år av självstyre. Under Ålandsveckan den 21-25 mars får lärare i
hemkunskap, historia eller samhällskunskap i årskurs 7-9 i Sverige chansen att tillsammans
med sin klass uppmärksamma och lära sig mer om Åland. Ålänningarna ligger i framkant när det
gäller hållbar matproduktion, och strävar efter att äta hållbar och lokalproducerad mat. Att vara
”axgan” innebär att främst välja mat som är producerad av åländska producenter.
En expert inom området är den åländska kocken och Robinsonvinnaren Michael Björklund.
Lärare kan anmäla sin klass till en digital lektion och workshop med Micke, där han berättar om
sin matlagningsfilosofi och tillagar en åländsk maträtt. Föreningen Norden gör detta projekt
tillsammans med Hanaholmen, Nordplus, Smakbyn och Svenska nu. Lektionen ska inspirera
eleverna till att efteråt reflektera över lokala mattraditioner i sitt eget område, och framställa ett
recept med råvaror från närområdet.
Sprid gärna informationen till lärare bland medlemmarna och i andra lokala nätverk! Läs mer om
projektet här.

Seminarium 24 januari: Norden och kriserna
Norden efter coronaviruset - hur ska framtida kriser tacklas? Det är rubriken på ett seminarium
som kulturcentret Hanaholmen arrangerar på måndag 24 januari. Deltar gör bland annat tidigare
försvarsministern och direktören för Nordiska rådet, Jan-Erik Enestam, tidigare statsrådet och
talmannen Björn von Sydow och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.
Läs mer om seminariet här och anmäl dig senast fredag den 21 januari.

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, föreläsningar mm. Det finns goda möjligheter för
lokalavdelningar i Föreningen Norden att få stöd! Läs mer om kriterierna för att få stöd här.
Problem med avier
Ett tekniskt problem i
medlemsregistret orsakade
nyligen problem med
påminnelserna om att betala
medlemsavgift för 2022.
Påminnelsen gick ut för tidigt,
och en del medlemmar råkade
dessutom få SMS från
föreningen. Läs mer här hur ni

Snart dags att söka från
Svensk-danska kulturfonden
Den 1 februari 2022 öppnar
Svensk-danska kulturfonden
sin ansökningsperiod.
Ansökan är öppen fram till 5
mars.

Fel i medlemsstatistiken
Vissa lokalavdelningar får med
några medlemmar som inte har
betalat medlemsavgift sedan
2020. De borde egentligen ha
rensats ur medlemsregistret,
men har blivit kvar.
Lokalavdelningen ska inte
räkna in de medlemmarna i
medlemsantalet.

kan svara era medlemmar om
det som hänt.

