
Kära Nordenvänner,
förra veckan lockade stadgegruppens öppna
möte på Zoom 25 deltagare, en vardagkväll i
februari. Sådant engagemang är fantastiskt roligt
att se! Jag hoppas att många tar chansen att
delta i stadgeremissen – länk till
stadgegruppens förslag och information om hur
remissen går till finns här nedan. Det är även
dags att komma igång med motionsskrivandet till
fullmäktige. Senast 1 april ska alla motioner vara
inlämnade. Jag ser fram emot att läsa många
kloka förslag om hur föreningen kan bli starkare
och samarbetet i Norden bättre! Det kommer vi
också att prata om under de regionala
dialogmötena under mars och april – nu är
äntligen alla datum klara. Det ska bli så kul att
ses!

Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen Norden

Dags för Nordens dag igen!
Den 23 mars är det återigen dags för Nordens dag, och i anslutning därtill även Nordiskt
gästabud. Våra insatser kommer att syfta till att öka människors kunskap om nordiskt
samarbete och dess konkreta nytta för människor i deras dagliga liv. Vi hoppas också att vi
tillsammans med er kommer att kunna möjliggöra möten och samtal över gränserna i Norden.
Firandet får i år en extra krydda av att Nordiska rådet firar 70 år! Ni som inte redan börjat planera
era lokala aktiviteter, gör det så snart som möjligt. Den 20 februari gick det ut ett särskilt
Nordens dag-mejl med tips på vad man kan göra i sin lokalavdelning. Där berättade vi också att
det kommer insändarmallar från förbundskansliet den 7 mars.

Digitalt möte 9 mars om Nordens dag
Som en del av förberedelserna ägnar vi nästa digitala träff åt Nordens dag. Då berättar vi mer om
vad som händer och man kan få goda råd och hjälp inför sina lokala arrangemang. Vi ses på
Zoom den 9 mars kl 16.00. Ingen anmälan behövs, här är möteslänken.

https://us02web.zoom.us/j/85203878150


Välkommen på dialogmöte!
Som tidigare meddelats kommer det under våren att hållas fem fysiska dialogmöten runt om i
Sverige, dit förtroendevalda i lokalavdelningar och distrikt hälsas välkomna. Syftet är att
tillsammans med förbundskansliet föra en dialog om föreningens roll, vision och långsiktiga
inriktning. Dialogtillfällena är också en upptakt för arbetet med föreningens utvecklingsvecka
Hack för Norden som i år äger rum den 24-28 oktober.

Dialogmötena hålls på följande platser:

Töre 19 mars
Kungälv 2 april
Malmö 3 april
Biskops Arnö 8 april
Sundsvall 23 april

De första inbjudningarna kommer att skickas ut inom kort. Här på webben uppdaterar vi
informationen om dialogmötena: norden.se/for-fortroendevalda/regionala-dialogtraffar

Nordkalottkonferensen är tillbaka
I år återkommer äntligen Nordkalottkonferensen efter att ha blivit uppskjuten två gånger under
pandemin. Den här gången är det Föreningen Norden Norrbotten som står för värdskapet, den 7-8
maj i Boden. Nordkalottkonferenserna har arrangerats sedan 1960 och har som grundläggande

http://norden.se/for-fortroendevalda/regionala-dialogtraffar
https://norden.se/nordkalottkonferensen/
https://norden.se/nordkalottkonferensen/


syfte att föra samman människor på Nordkalotten för att tillsammans utveckla hela området,
oberoende av nationsgränser. Årets konferens har temat “Att leva och bo i ett hållbart Norden”
och kommer att ta avstamp i den stora samhällsomvandling som just nu pågår i norr i samband
med satsningarna på fossilfri industri. Läs mer på norden.se/nordkalottkonferensen.

Förberedelserna för fullmäktige fortsätter
Kom ihåg att sista datum för anmälan av ombud och ersättare är 30 mars och motionsstopp är 1
april. På vår fullmäktigesida på webben uppdateras information om förberedelserna löpande.

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. Det är viktigt att datumen respekteras, bland annat för att
fullmäktigeledamöter ska kunna utses i tid. Kansliet kan ge stöd när det gäller digitala möten.
Här finns en checklista med saker att tänka på inför och efter årsmöten och stämmor: 

Förslag till nya stadgar på remiss
Tack för det stora intresset för stadgegruppens öppna digitala möte den 16 februari! För den som
missade det, finns en inspelning av hela mötet här. På samma sida finns stadgegruppens förslag
till nya stadgar att läsa. Nu har remissrundan öppnat och lokalavdelningar och distrikt är
välkomna att lämna synpunkter senast den 14 mars.

Gå i bokcirkel!
Den digitala bokcirkeln Zooma in på Nordens

Prata demokrati
I Föreningen Nordens podd Min

https://norden.se/nordkalottkonferensen/
https://norden.se/for-fortroendevalda/fullmaktige/
https://norden.se/wp-content/uploads/2022/01/Checklista-infor-arsmoten-och-stammor-2022.pdf
https://norden.se/for-fortroendevalda/fullmaktige/stadgerevision/
https://norden.se/bidra-med-texter/
https://norden.se/mdr/


litteratur drar i gång bokåret 2022 med en
afterwork den 24 mars kl 17. Ida Berg från
kansliet håller i träffen och berättar om de
kommande bokcirklarna för året. Det blir också
litteraturquiz på Kahoot, och en möjlighet för
dig som deltar att komma med önskemål på
teman eller böcker att ta upp under året. Och
förstås träffa och samtala med andra
litteraturintresserade! Anslut till träffen
här. Årets första bokcirkel äger rum den 28
april, med besök av norska författaren och
journalisten Marta Breen.

demokratiska röst diskuteras demokratin i
Norden utifrån olika perspektiv med forskare
och gymnasieungdomar i spetsen. Använd
gärna podden som utgångspunkt för aktiviteter
i lokalavdelningen. Detta har tidigare gjorts i
bland annat Nässjö. Ni kan diskutera
demokratin i Norden över en kopp kaffe i en
studiecirkel, med poddens samtalsämnen som
grund. Förbundskansliet hjälper gärna till och
tar fram ett studiecirkelformat som passar just
er. Hör gärna av er så snart ni kan, till
anna.scaramellini@norden.se eller
ida.berg@norden.se så hjälper vi er.

Ny gemensam bildbank
Nu har kansliet skapat en gemensam bildbank
som lokalavdelningar och distrikt kan använda.
Bra att ha när ni gör inbjudningar, flygblad,
Facebookevent eller annat som ni vill ha bilder
till. Bilderna ligger online på Flickr. Ladda ned
och använd gärna bilderna, men sprid inte
länken utanför föreningen och ange fotografens
namn när ni har möjlighet. Kontakta Jonas
Wikström eller Ida Berg vid frågor om bilder.
Här är länken till bildbanken.

Sök medel ur fonderna
Glöm inte möjligheten att ansöka om bidrag
från Svensk-isländska samarbetsfonden
och Svensk-danska kulturfonden. Svensk-
isländska samarbetsfonden delar ut resebidrag
för resor som främjar de kulturella och
mellanmänskliga relationerna mellan Sverige
och Island. Ansök senast den 1 mars
2022. Svensk-danska kulturfonden delar ut
projektbidrag till projekt som stödjer det
kulturella samarbetet mellan Danmark och
Sverige, och dessutom ökar kännedomen om
vetenskap, näringsliv, kultur och folk i bägge
länderna. Ansökningstiden löper ut den 5 april
2022.

https://us02web.zoom.us/j/89707596803?pwd=dW9CL0VZVzJBT0ZYc1NVblVhWXhGdz09
https://norden.se/mdr/
https://norden.se/vad-betyder-demokrati-for-oss-i-nassjo-idag/
https://www.flickr.com/gp/194381641@N02/1oMcH2
https://svenskislandskafonden.se/
https://svenskdanskafonden.se/


Hållbar åländsk matlagning för högstadiet –
chans att delta!
Vi påminner om att tipsa lärare i era nätverk om möjligheten att lära sig mer om Åland och
åländsk matkultur med kocken och Robinson-vinnaren Michael Björklund. Under Ålandsveckan
den 21-25 mars har lärare i hemkunskap, historia eller samhällskunskap i årskurs 7-9 i Sverige
chansen att tillsammans med sin klass ha en lektion om hållbar matlagning, där Michael
Björklund 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 att 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.

Föreningen Norden i radioreportage
Samhällsmagasinet Konflikt i P1 sände förra helgen ett program om hur gränsstängningarna
drabbat människor och om en ny ”vi och dom”-känsla i Norden under pandemin. Flera intressanta
röster hörs, bland andra Föreningen Nordens Josefin Carlring och Anders Ljunggren. Lyssna
gärna här! 

Frågor och svar om skol-
och biblioteksmedlemmar
Det har dykt upp frågor om
Föreningen Nordens skol- och
biblioteksmedlemmar. Vi reder
ut vad som gäller här.

Ytterligare påminnelse om
medlemsavgiften
De medlemmar som ännu inte
betalat medlemsavgiften för
2022 kommer att få en sista
påminnelse per brev i mitten av
mars. Har de fortfarande inte
betalat i juni stryks de ur
registret.

Nordens Tidning på gång
Årets första nummer av
Nordens Tidning kommer på
fredag! Temat är Arktis.

https://smakbyn.ax/press/
https://norden.se/lar-dig-om-100-ariga-alands-matkultur-tillsammans-med-kocken-och-robinsonvinnaren-michael-bjorklund/
https://sverigesradio.se/avsnitt/nar-ett-virus-splittrade-norden
https://sverigesradio.se/avsnitt/nar-ett-virus-splittrade-norden
https://norden.se/wp-content/uploads/2022/02/Fragor-och-svar-om-skol-och-biblioteksmedlemmar.pdf
https://www.arcmember.se

