
Kära Nordenvänner,
Med stor glädje har vi haft möjlighet att träffa många
av er på våra dialogmöten runt om i Sverige.
Utvecklande samtal om mellanfolkliga möten, dialog
och samarbete har förts och det finns ett stort
engagemang att utveckla verksamhet för att stärka
det mellanfolkliga utbytet i Norden. Det finns
fortfarande möjlighet att ansluta till vårt digitala
dialogmöte den 27 april, missa inte det!

Under besöket i Syd fick jag förmånen att leda Skåne
och Sjællandsgruppens seminarium på Nordens Hus i
Köpenhamn. En arbetsgrupp arbetar nu vidare med
hur Föreningen Norden kan bidra till förverkligandet
av Vision 2030, något som jag ser mycket fram emot
att följa under året.

Äntligen är våren på starkt antågande! Jag hoppas
att ni liksom jag ser fram emot en händelserik vår
tillsammans.

Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen Norden

Anmäl dig till Nordkalottkonferensen
Imorgon den 21 april är sista dagen för betalning och anmälan till
Nordkalottkonferensen i Boden den 7-8 maj. Att leva och bo i ett hållbart Norden är årets tema,
och vi vill alla leva och bo i ett bärkraftigt Norden, eller hur?

Så ta chansen att mötas, samverka och ta del av kunskap och initiativ som finns och görs för en
hållbar gemensam framtid. Konferensen är en unik möjlighet att nätverka med personer från såväl
politiken och näringslivet som civilsamhället och offentliga sektorn i Finland, Sverige och Norge.
Utmaningarna kring en hållbar framtid är likartade på hela Nordkalotten.

https://norden.se/nordkalottkonferensen/


Konferensen kostar 350 SEK/dag. Du anmäler dig enkelt via denna länk. Där kan du också se
programmet i detalj. När du gjort din anmälan får du information om betalning.

Du hittar även evenemanget på Facebook, här.

Upptäck Norden - Res med våra lokalavdelningar
Det är glädjande att se att lokalavdelningarna reser igen, efter ett par år av minskad rörlighet och
stängda gränser. Flera lokalavdelningar gör resor i Norden och Baltikum i vår och sommar. Ta
chansen och följ med och upptäck Norden tillsammans med andra nordister!
 

Färöarna, Estland och Island
Föreningen Norden i Lysekil reser till Färöarna i juni och plockar upp resenärer i flera västsvenska
orter längs vägen. Läs mer här. Föreningen Norden Västerås reser till svenskbygderna i Estland
i slutet av maj, mer info finns här, och Föreningen Norden Gävle åker till Island i början av
september. Här kan du läsa mer om Islandsresan.

Volontärer till Bornholm
Föreningen Norden i Danmark efterlyser just
nu volontärer till Folkemødet på Bornholm
2022. De vill gärna att det är personer från
Föreningen Norden, och gärna i åldrarna 18-30
år.

Folkemødet är “Danmarks Almedalsvecka” och
samlar mängder av
civilsamhällesorganisationer varje år. Läs mer
och anmäl ditt intresse här:
folkemoedet.dk/kontakt/bliv-frivillig

Digitalt dialogmöte
Under 2022 har vi arrangerat dialogmöten runt
om i Sverige. Syftet är att vi tillsammans med
förtroendevalda i lokalavdelningar och distrikt
vill föra en dialog om föreningens roll, vision
och långsiktiga inriktning inför fullmäktige
2022.
 
För dig som inte haft möjlighet att delta på ett
fysiskt dialogmöte ordnar vi ett digitalt möte på
Zoom den 27 april, klockan 16.30-18.00. För
att få en Zoomlänk till mötet behöver du
anmäla dig, vilket du gör enkelt via denna
länk. Missa inte chansen att möta och
samtala med oss om föreningens framtida
inriktning! 

https://nordkalottkonferensen.confetti.events/
https://fb.me/e/1C6GgWHPk
https://norden.se/res-till-faroarna-med-foreningen-norden-lysekil-i-sommar/
https://norden.se/upptack-svenskbygderna-i-estland-med-foreningen-norden-vasteras/
https://norden.se/res-till-island-med-foreningen-norden-gavle/
https://norden.se/bidra-med-texter/
http://folkemoedet.dk/kontakt/bliv-frivillig
https://digitalt-dialogmte.confetti.events/


Fullmäktige 11-12 juni
Fullmäktige går av stapeln på Biskops Arnö
den 11-12 juni och vi ser fram emot att träffas
fysiskt igen. Ett informationsbrev skickades ut
till anmälda ombud före påsk, med praktisk
information kring resor, kost och logi.
Observera att sista dag för ombud att anmäla
behov av boende och transport är den 25 april.

Vår hemsida uppdateras löpande med
information om fullmäktige.

Nya kalendariefunktioner
Vi har tacksamt tagit till oss av era synpunkter
och tankar kring vårt gemensamma
kalendarium på webben. Därför vidareutvecklar
vi just nu kalendariet för att göra det enklare
att synliggöra lokal verksamhet. Bland de nya
funktionerna ingår bland annat en sökfunktion.

Arbetet pågår och väntas vara klart i slutet av
maj. Vi återkommer med information så snart
alla funktioner finns på plats.

Verksamhetsberättelse
2021
Verksamhetsberättelsen för 2021 beslutades
på förbundsstyrelsens möte i april. Du hittar
massor av spännande tillbakablickar och
resultat kring det arbete som gjordes under
2021, publicerat på vår hemsida här.

Förbundsstyrelsens
förmöte
Ta chansen att träffa förbundsstyrelsen och
samtala om inför deras möte i maj. Förmötet
sker den 3 maj, klockan 17-18. Du ansluter
genom denna länk.

Nordperspektiv – snart stänger insamlingen!
Under våren bedriver Föreningen Norden tillsammans med våra systerföreningar i Norge och
Finland dröminsamlingen Nordperspektiv, för att ge en röst åt medborgarna i norra Norden. Med
anledning av de historiskt stora satsningarna på fossilfria industrier och medföljande
samhällsomställningar vill vi ge människorna som bor där en möjlighet att uttrycka sina drömma
och tankar kring framtiden i norr. Uttryckssätten kan vara alltifrån ett fotografi eller ett handarbete
till en sång, en dikt eller en målning. Vi vill gärna att du deltar och ger din syn på saken. Vad
drömmer du om?

Insamlingen pågår fram till den 1 maj. På vår hemsida finns fyra olika sätt att delta för att bidra
och därmed visa beslutsfattarna vad du vill att de ska prioritera. De mest tankeväckande
förslagen hamnar direkt på beslutsfattarnas bord.
 
Så här kan du delta:
 
#1 Maila din dröm eller idé till utveckla@norden.se
 
#2 Fyll i formuläret på vår hemsida
 

https://norden.se/for-fortroendevalda/fullmaktige/
https://norden.se/for-fortroendevalda/styrdokument-foreningen-norden/
https://us02web.zoom.us/j/81929733682
http://norden.se/nordperspektiv
mailto:mailto:utveckla@norden.se
http://norden.se/nordperspektiv


#3 Dela #nordperspektiv i sociala medier
  
#4  På vår digitala plattform kan du ladda upp ditt bidrag.
 

Välkommen till Baltic Meeting Point den 19 maj
Baltic Meeting Point är en konferens om och ett forum för gränsöverskridande samarbete i södra
Östersjön. Årets tema är mellanfolkligt samarbete. På programmet står föredrag av bl.a. Gunnar
Wetterberg samt paneldiskussioner med deltagare från hela Östersjöområdet. Konferensen hålls
på engelska, är helt digital och direktsänds från Karlskrona. Läs mer och anmäl dig här.

I samarbete med Östersjöstaternas råd anordnas också Baltic Sea Youth Foresight ett digitalt
möte för nordiska och baltiska gymnasieungdomar. Syftet är att diskutera samhällsutveckling i
Östersjöområdet och slutsatserna presenteras på Baltic Meeting Point.

Konferensen arrangeras av Karlskrona kommun i samarbete med Utrikesdepartementet och
Föreningen Norden. I anslutning till Baltic Meeting Point arrangerar lokalavdelningen Ronneby-
Karlskrona ett nordiskt vänortsmöte.

Flera betalningssätt för nya medlemmar
Det finns flera betalningsalternativ på vår hemsida för den som vill bli medlem i Föreningen
Norden. Betalsätten att välja på är Swish, kontokort eller faktura via e-post.

Tips: Om ni vill värva medlemmar på plats vid en aktivitet, ha med dator/surfplatta och låt de som
vill bli medlemmar fylla i formuläret på https://norden.se/bli-medlem/ och själva välja det betalsätt
som passar dem.

Kom ihåg att hålla dig uppdaterad på webben
Håll koll på vad som händer i föreningen, vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera om aktuella
händelser på våra sidor för förtroendevalda på webben: https://norden.se/for-fortroendevalda/ 

Här hittar du också dokument som kan vara värdefulla för dig och styrelsen i ert arbete och annan
viktig information om aktuella händelser. 

http://utveckla.norden.se
https://www.karlskrona.se/naringsliv/internationellt-samarbete/baltic-meeting-point/#:~:text=Baltic%20Meeting%20Point%20is%20a,place%2019th%20of%20May%202022.
https://norden.se/bli-medlem/
https://norden.se/for-fortroendevalda/
https://www.arcmember.se

