
Kära Nordenvänner,
Nyss hemkommen från dialogmöte i Töre i helgen är jag
fylld av energi och engagemang. Jag ser mycket fram
emot att träffa många av under kommande månad för att
prata om föreningens roll nu och i framtiden.
Mot bakgrund av det nya säkerhetspolitiska läget i
Europa och det senaste årens pandemi så är det
alldeles klart att vi behöver hitta nya sätt att arbeta för
att möta de utmaningar vi ställs inför. Att skapa
engagemang och inkludera människor i alla generationer
i samhällsomställningen är avgörande. Föreningen
Nordens senaste bidrag till det är Nordperspektiv – ett
initiativ där vi uppmanar människor i hela norra Norden
att skicka in sina framtidsdrömmar och idéer i form av
teckningar, bilder, filmer, musik, text eller på andra
kreativa sätt. Ta gärna chansen att delta även som
lokalavdelning! Det bidrar till att insamlingen blir
framgångsrik, och jag tror att ni dessutom kan ha roligt
på köpet.
För övrigt ser jag fram emot en riktigt fin Nordens dag
på onsdag.  Stort lycka till med era lokala aktiviteter!

Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen Norden

Dags för Nordens dag!
Det nordiska samarbetet är viktigt varje dag, men på onsdag lyfts det fram särskilt. Nordens dag
är en betydelsefull dag att uppmärksamma, och på vår hemsida har vi listat ett antal seminarier
och aktiviteter som ni kan ta del av om ni vill öka er kunskap om Norden och hur vi kan och bör
samarbeta. Läs här!

Glöm heller inte att det finns insändarmallar på hemsidan – än är det inte försent!

Skicka in bilder
Ni ska säkert fira dagen på olika sätt i era lokalavdelningar, och vi vill självklart se hur ni hade det!

https://norden.se/sa-uppmarksammas-nordens-dag-2022-runtom-i-norden/
https://norden.se/for-fortroendevalda/manualer-lathundar/


Skicka gärna därför in bilder och texter från era arrangemang efteråt, senast fredag den 25 mars,
så att vi kan publicera det på hemsidan och visa på vilket livskraftigt klimat som råder i
Nordenfamiljen. Skicka bild och text till ida.berg@norden.se.

Hjälp till att värva
medlemmar
Under denna och nästa vecka har vi en central
digital kampanj för att värva medlemmar till
föreningen. Dela gärna bilderna på Facebook!
Du hittar dem här, här och här.

Exempel på drömmar som kommit in, från vänster till höger: att Sverige och Finland bör gå med i Nato, att det ska
finnas ett gemensamt Swish för hela Norden och att det behövs ett krafttag med jämställdhets- och
jämlikhetsperspektivet i Norrbotten.

Nordperspektiv förlängs till 1 maj
Med initiativet Nordperspektiv samlar vi på Föreningen Norden Sverige, tillsammans med
Föreningen Norden Norge och Pohjola-Norden in människors drömmar och idéer om framtiden i
norr. Nu förlänger vi tiden till den 1 maj och vi behöver er hjälp för att sprida insamlingen till fler
människor för att få dem att delta med sina perspektiv på framtiden. Vi välkomnar
framtidsdrömmar och idéer i form av texter, bilder, filmer, musik, skisser eller på andra kreativa
sätt. 

I Nordperspektiv deltar du enskilt eller
tillsammans, exempelvis på en arbetsplats, i
en förening eller i en skolklass. Som
lokalavdelning kan ni hjälpa till att sprida
information om Nordperspektiv på er ort. I
Boden sker exempelvis digital affischering av
vårt spridningsmaterial runt om i stan.

Kontakta oss på utveckla@norden.se om ni
vill ha hjälp med spridning på er ort.

Här kan du enskilt eller ni som lokalavdelning
lämna in bidrag till Nordperspektiv.

mailto:ida.berg@norden.se
http://facebook.com/foreningennordensverige/posts/4907719262598230
http://facebook.com/foreningennordensverige/posts/4908542119182611
http://facebook.com/foreningennordensverige/posts/4907719625931527
mailto:utveckla@norden.se
https://utveckla.norden.se/challenge/8?_ga=2.166013502.1024254987.1647778198-664382061.1636713622
https://norden.se/nordkalottkonferensen/


Nu öppnar anmälan till Nordkalottkonferensen
Att leva och bo i ett hållbart Norden – det är årets tema på Nordkalottkonferensen, med anledning
av den historiskt stora satsning på fossilfri industri som pågår i norra Sverige och på
Nordkalotten. Hur gör man för att växa lagom och hållbart? Hur förankras en så stor omställning
bland befolkningen så att hela samhället blir hållbart inför framtiden? Med Nordkalottkonferensen
2022 vill arrangören Föreningen Norden Norrbotten bidra med ett nordiskt perspektiv i
omställningen. Utmaningarna är likartade på hela Nordkalotten. Det bästa sättet att ta oss an
dem är tillsammans, över gränserna.

Nordkalottkonferensen äger rum i Boden Business Park den 7-8 maj 2022, och på programmet
står bland annat Bodens och Luleås arbete som piloter i det fossilfria samhället, samtal om lycka
i det goda livet och vernissage från Föreningarna Nordens dröminsamling Nordperspektiv.
Konferensen är en mötesplats för civilsamhället, allmänheten, politiken, offentlig sektor,
forskning, myndigheter och näringsliv från Finland, Norge och Sverige.

Läs mer och anmäl dig här!

Volontärer till Bornholm
Föreningen Norden i Danmark har skickat ut
en uppmaning att ställa upp som volontär
under Folkmötet på Bornholm 2022. De har
särskilt efterfrågat personer från Föreningen
Norden. Folkmötet är “Danmarks
Almedalsvecka” och samlar mängder av
civilsamhällesorganisationer varje år. Läs mer
här: folkemoedet.dk/kontakt/bliv-frivillig

Dialogmöten pågår
Inbjudningar till alla fem dialogmöten har nu
skickats ut, och det första hölls redan i
helgen, i Töre i Norrbotten. Syftet med mötena
där förbundskansliet och förtroendevalda träffas
är att föra en dialog om föreningens roll, vision
och långsiktiga inriktning. Det går fortfarande
att anmäla sig till Kungälv den 2 april, till
Biskops Arnö den 8 april och till Sundsvall den
23 april. Läs mer här.

https://norden.se/nordkalottkonferensen/
http://nordkalottkonferensen.confetti.events/
https://norden.se/bidra-med-texter/
http://folkemoedet.dk/kontakt/bliv-frivillig
http://norden.se/for-fortroendevalda/regionala-dialogtraffar


Östersjönätverket 7 april
Östersjönätverket samlas två gånger per år
och är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med
samarbetet i Östersjöregionen. Mötet äger rum
på Zoom kl 13.00-16.00, och har fokus på det
kommande svenska ordförandeskapet i EU:s
strategi för Östersjöregionen, introduktion av
tre policyområden samt information om
möjligheter till stöd för transnationellt
samarbete inom de nya
strukturfondsprogrammen. Sista
anmälningsdag är den 28 mars. Läs mer här!

Ny integritetspolicy
Föreningen Norden vill att alla ska känna sig
trygga när de lämnar sina personuppgifter till
oss. Därför har förbundsstyrelsen nu
uppdaterat vår integritetspolicy. Här kan du
läsa den.

Glöm inte att motionera till fullmäktige
Kom ihåg att sista datum för anmälan av ledamöter och ersättare till Föreningen Nordens
fullmäktige är 30 mars och motionsstopp är 1 april. På vår fullmäktigesida på webben
uppdateras information om förberedelserna löpande.

Kom ihåg att distrikten ska hålla sina stämmor senast den 31 mars. Här finns en checklista för
vad ni behöver göra innan och efter stämman.

Information till alla valda fullmäktigeledamöter kommer att gå ut i början av april.

Påminnelse till medlemsregisteransvariga
Om lokalavdelningen eller distriktet fått nya förtroendevalda efter årsmötet, glöm inte att
medlemsregisteransvariga behöver gå in i medlemsregistret (Arcmember) och uppdatera era
roller. Är ni osäkra på hur man gör, se gärna manualen som finns på hemsidan.

Har ni fått en ny medlemsregisteransvarig? Mejla dennes uppgifter till medlem@norden.se så ger
vi åtkomst till registret. Se också till att uppgifterna på er lokala informationssida på norden.se
uppdateras. Mejla om ändringarna som behöver göras till ida.berg@norden.se.

https://norden.se/valkommen-pa-mote-med-ostersjonatverket/
https://norden.se/for-fortroendevalda/styrdokument-foreningen-norden/
https://norden.se/for-fortroendevalda/fullmaktige/
https://norden.se/wp-content/uploads/2022/01/Checklista-infor-arsmoten-och-stammor-2022.pdf
https://norden.se/wp-content/uploads/2022/01/MANUAL-arcMember.pdf


Nya telefontider för växeln
Från och med 1 april har
växeln (08-506 113 00) öppet
måndag, onsdag och fredag kl
9-11.00.

Ny rutin för kalendariet
Vi är glada för de många inlägg
om aktiviteter som skickas in
till det gemensamma
kalendariet. Numera råder nya
rutiner kring uppdaterandet:
kalendariet uppdateras varje
onsdag. Det kan vara bra att
förhålla sig till och tänka på när
man mejlar in aktiviteterna.
Skicka gärna in med minst en
veckas framförhållning!

Återredovisning
Återredovisning för första
kvartalet 2022 skickas ut under
april/maj. Om er lokalavdelning
har nytt konto, måste ni
meddela det till
medlem@norden.se snarast.
Lista över lokalavdelningens
återredovisningar kan era
medlemsregisteransvariga
själva hämta ut. Se manual
här.

https://norden.se/wp-content/uploads/2022/01/MANUAL-arcMember.pdf
https://www.arcmember.se

