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Föreningen Norden  

Föreningen Nordens verksamhet står på två ben där ena delen av verksamheten fokuserar 
på att driva utveckling av nordiskt samarbete i samverkan med myndigheter och andra 
organisationer. Den andra delen av verksamheten består i att sprida kunskap om Norden 
och om värdet av nordiskt samarbete. 

Dagens komplexa utmaningar stannar inte vid Nordens gränser. Ett starkt Norden är 
beroende av vad som händer i vår omvärld. Därför samarbetar vi med länderna i 
Nordens närhet inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen. Särskilt viktigt är att 
skapa bättre förutsättningar samarbete i utvecklingen av samarbetet i Norden och 
Östersjöregionen. Föreningen skapar nu nya samarbetsstrukturer där människor kan 
mötas för att gemensamt ta fram lösningar på dagens ofta komplexa 
samhällsutmaningar. 

För att nå våra mål arbetar vi med engagemang, opinionsarbete och folkbildning. Vi 
satsar mycket att på ett innovativt sätt utveckla det nordiska samarbetet för att skapa 
nya mötesplatser och sätt att driva arbetet. 

Med visionen ”Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region” som 
ledstjärna arbetar vi med lokala, nationella och transnationella insatser som 
övergripande syftar till:  

– Ökat engagemang för nordiskt samarbete bland människor, organisationer och 
företag 

– Fortsatt demokratisk och hållbar utveckling i Norden och i Östersjöregionen 

– Fördjupat och breddat samarbete mellan politiken och civilsamhället 

– Vidareutvecklat och fördjupat samarbete över generations- och nationsgränsen 
 
Riktlinjer för Föreningen Norden 2021-2022 återfinns här NORDEN TILLSAMMANS 
Riktlinjer föreningen Norden 2021-2022 
 
 

Föreningen Norden Norrbotten 
Föreningen Norden Norrbottens styrelse arbetar fram  

- Mål 
- Riktlinjer för verksamheten 
- Uppföljning av verksamhet och ekonomi 
- Rutiner, exempelvis arkivering 

 
Verksamhetsledaren verkställer på styrelsens uppdrag och leder den operativa 
verksamheten. 
 
 
 
 
 

https://norden.se/wp-content/uploads/2020/10/Norden-tillsammans-.pdf
https://norden.se/wp-content/uploads/2020/10/Norden-tillsammans-.pdf


Föreningen Nordens lokalavdelningar i Norrbotten  
Föreningen Norden Norrbotten är en paraplyorganisation för lokalavdelningar i länet. 
Det är därför viktigt att Föreningen Norden Norrbotten arrangerar digitala samt fysiska 
inspirations- och samarbetsträffar kontinuerligt i länet.  
 
Förslag till årliga arrangemang vid Föreningen Nordens lokalavdelningar: 
* Nordiskt Gästabud 23 mars   
* Europadagen 9 maj  
* Europeiska språkdagen 26 september  
* Nordiska litteraturveckan Kura gryning och Kura skymning, andra veckan i november.   
I Föreningen Nordens handlingsprogram finns det ytterligare information om aktiviteter 
under de olika arrangemangen. 
 
 

Gränsöverskridande samarbete 
Kraftsamling Agenda 2030 i Föreningen Norden Norrbotten 
De nordiska statsministrarna har kommit överens om en gemensam vision för det 
nordiska samarbetet ”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region” 
fram till år 2030. Föreningen Norden Norrbotten kommer att bidra i det arbetet. Vi 
behöver utveckla vårt arbete i den internationella atmosfär med olika språk och kulturer 
som Norrbotten utgör idag. 
Vi kraftsamlar på följande sätt: 

- Stärka och vårda medlemskapet i föreningen Norden 
- Få en större legitimitet i regionen och lyfta samhällsnyttan med det nordiska 

perspektivet 
- Utveckla vår studieverksamhet i samverkan med studieförbund där kunskaper, 

erfarenhetsutbyte, informellt lärande med Norden som bas ger makt att hantera 
den klimatomställning vi står inför.  

 
Öka samverkan med de nordiska grannländerna efter pandemin 
Pandemin har på många sätt haft negativ påverkan på invånare i Norrbotten som är 
vana att fritt färdas över gränserna till Finland och Norge. Medias rapportering om den 
bristande samordningen mellan de nordiska länderna har också påverkat människor 
negativt. I syfte att förhindra bestående negativa attityder mellan människor vill 
Föreningen Norden Norrbotten verka för att öka samarbetet med Finland och Norge 
framför allt genom att  
 

- främja besöksnäringen och öka ett hållbart resande mellan länderna 
- påverka norrbottnisk media att öka sin bevakning av nordiska frågor 

 
Föreningen Norden Norrbotten – en samhällsaktör 
Föreningen Norden Norrbotten ska på lång sikt bli mer känd och uppfattas som en aktiv 
samhällsaktör. Detta innebär att organisationen bör synas i olika sammanhang och 
alliera sig med olika typer av aktörer och andra idéburna organ för att få möjlighet att 
bidra till kunskapsspridning och samhällsutveckling. 
 
Nordkalottkonferens 7-8 maj 2022 i Boden 
På grund av coronapandemin har Nordkalottkonferensen flyttats till 7-8 maj 2022 i 
Boden. 
En intern arbetsgrupp har bildats med ansvaret att arbeta med det praktiska inför 
konferensen där temat är ”Att leva och bo i ett hållbart Norden”. 



Nordkalottkonferensernas presidium och programarbete består av Föreningen Nordens 
generalsekreterare i Finland, Norge och Sverige samt distriktsordföranden och 
verksamhetsledarna på Nordkalotten. Föreningen Norden Norrbotten representeras av 
distriktsordförande Eivor Olofsson samt utsedd arbetsgrupp från distriktsstyrelsen.  
 
Deklaration för Demokratin 100 år 
Föreningen Norden och Föreningen Norden Norrbotten har undertecknat Deklaration för 
en stark demokrati. Under 2021 har Föreningen Norden Norrbotten genomfört 
aktiviteter enligt åtaganden Demokratideklaration-Foreningen-Norden-Norrbotten.pdf 
(vardemokrati.se) Dessa aktiviteter kommer att utvärderas internt och kan skapa 
möjligheter till nya typer av aktiviteter med temat demokrati under 2022 för 
lokalavdelningar. 
 
 

Folkbildning och Kulturarbete 
Föreningen Norden Norrbotten är en av huvudmännen i Malmfältens Folkhögskola. 
Föreningen ska utveckla samarbetet med folkhögskolor och studieförbund i länet.  
Litteratur och språk är centrala delar i människors identitet och då speciellt vår regions 
samtliga minoritetsspråk, 
vi ska aktivt verka för att sprida litteratur tex via digital teknik men även genom 
författarbesök.  
Olika kulturaktiviteter är en styrka för regionen. Föreningen Norden Norrbotten ska 
stötta lokalavdelningar i sitt arbete. 
 
Skapa en arena för nationella minoritetsspråk 
Föreningen Norden Norrbotten ska under 2022 se över hur föreningen kan arbeta med 
att inkludera den mångfald av nationella minoritetsspråk och kulturer som finns i 
Norrbotten. Detta innebär att Föreningen Norden Norrbotten ska undersöka vilken roll 
organisationen ska ha, vilket syfte denna satsning ska ha och vilka samverkanspartners 
organisationen ska ha.  
 
 

Ungdomsarbete på olika nivåer 
Grund- och gymnasieskolor 
Grunden för Norden och Europa måste formas bland unga. Föreningens medverkan i 
skolan och bland unga är viktig i det långa perspektivet. Distriktet stöttar 
lokalavdelningar i skolkontakter och hjälper medlemsskolor att hitta vänklasser över 
gränserna. Distriktet förmedlar även lärarkontakter till dem som vill ha en kontakt på 
Nordkalotten.  
Vi erbjuder skolor en möjlighet att beställa besök av oss i samarbete med 
lokalavdelningarna. Vi kan ge information om de nordiska länderna, om 
skolmedlemskap i Föreningen Norden och vad det innebär, vilka fonder och stipendier 
som finns att söka. Vi erbjuder skolor att delta i olika projekt som vi driver på 
Nordkalotten. Utöver detta tar vi initiativ till olika arrangemang riktade till skolorna som 
författarbesök, temadag mm.    
 
 
 
 
 
 

https://vardemokrati.se/wp-content/uploads/2021/03/Demokratideklaration-Foreningen-Norden-Norrbotten.pdf
https://vardemokrati.se/wp-content/uploads/2021/03/Demokratideklaration-Foreningen-Norden-Norrbotten.pdf


 

Projekt  
Folkverkstan 
Projekt Folkverkstan ägs av Föreningen Norden Norrbotten och drivs tillsammans med 
Pohjola-Norden, projektet bygger på samarbete med kommunerna Boden, Haparanda, 
Luleå och Uleåborg samt folkbildningsorganisationerna Studiefrämjandet Norrbotten 
och Oulu Opisto. Folkverkstan stöds av EU-fonden Interreg Nord, tillsammans med 
Nordkalottrådet, regioner och kommuner. Projektperioden är 1 februari 2020 – 30 
september 2022. Projektet utvecklar koncept för mötesplatser om lagning, reparation 
och hållbar konsumtion. Målgruppen är inte minst offentlig verksamhet i Sverige och 
Finland. Arbetet under 2022 fortsätter enligt projektplanen. Det innebär att ta fram ett 
koncept eller en modell för hur man kan få mötesplatser för reparationer att fungera. 
Det sker bland annat genom testomgångar då olika workshops och folkbildande inslag 
arrangeras i kommunerna som medverkar i projektet. Det finns ett utvecklingsteam som 
medverkar i arbetet med att utvärdera testomgångarna som planeras under 
projektperioden. Under 2022 kommer projektet att avslutas och en spridningskonferens 
att genomföras. Projektets slutresultat är en manual i hur kommuner kan skapa 
mötesplatser för reparationer. Mer info om innehåll, projektmål tillsammans med 
kontaktuppgifter till personerna som arbetar i projektet finns på Föreningen Norden 
Norrbottens hemsida. Projekt Folkverkstan finns även i sociala medier såsom Facebook 
och Instagram. 
 
 
Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset 
Projekt Kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset ägs av 
Föreningen Norden Norrbotten. Frågan om en kultursamlande verksamhet är initierad 
av Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset. Finansiärer för projektet är 
Statens Kulturråd och Region Norrbotten, projektet bedrivs på uppdrag av kulturenheten 
vid Region Norrbotten. Projektperioden är 1 september 2020-31 augusti 2022, en 
förlängning med ett år är aktuellt för projektet. Det övergripande målet är att ta fram ett 
förslag på hur en kultursamlande verksamhet för tornedalingar, kväner och lantalaiset 
kan utformas och planeras. Allt arbete sker i samverkan och dialog med tornedalingar, 
kväner och lantalaiset. Barn och ungas perspektiv är centralt. Projektet arbetar med 
följande aktiviteter: 
 

- Identifiera samverkansparter 
- Identifiera roller, uppdrag samt ansvar mellan parterna. 
- Gemensamt arbeta fram verksamhetens organisationsstruktur och innehåll, mål 

och syfte. 
- Föreslå verksamhetens organisationsform och placering, ledning, ägandeskap 

och ansvar. 
- Ta fram förslag för långsiktig finansiering. 

Arbetet ska ta hänsyn till andra satsningar och pågående utredningar vad gäller 
exempelvis Institutet för språk och folkminnes utredning om språkcentrum för 
meänkieli samt det arbete som Sannings- och försoningskommissionen för 
tornedalingar, kväner och lantalaiset genomför. Arbetet kommer att presenteras i en 
slutrapport under 2022. På Föreningen Norden Norrbottens hemsida finns allmän 
information om projektet. 

 



 
 

Kommunikation 
Hemsida 
Under 2021 har Föreningen Norden Norrbotten involverats i förändringen av Föreningen 
Nordens webbsida. Föreningen Norden Norrbotten ska kontinuerligt arbeta med att ha 
en aktuell hemsida om den ordinarie verksamheten såväl som projekt. På hemsidan ska 
det presenteras fakta om distriktsstyrelsen och dess verksamhet.  

 
Sociala medier och nyhetsbrev 
Föreningen Norden Norrbottens närvaro i sociala medier ska ha fokus på frågor och 
projekt som drivs. Närvaron i sociala medier ska också skapa en bredare dialog med 
människor intresserade av samhällslivet i Norden. 
Föreningen Norden Norrbotten distribuerar aktuell information till lokalavdelningars 
styrelse via nyhetsbrev, totalt kommer åtta till tio nyhetsbrev att skickas under 2022. 
 
Media 
Föreningen Norden Norrbotten ska öka synligheten i press, radio och tv för att uppfattas 
som en samhällsaktör. 
 
Nätverk 
Det nordiska perspektivet ska synliggöras i olika strategiska regionala processer av 
Föreningen Norden Norrbotten. Föreningen Norden Norrbotten ska även bedriva 
omvärldsbevakning för att bli mer delaktig i olika former av nätverk. 
 
Arena Nordkalotten 
Arena Nordkalotten finns i anslutning till distriktskansliet på Stationsgatan 38 i Luleå. 
Där hittar man information om Nordkalotten och Norden, Föreningen Nordens 
årsböcker och Tornedalica böcker.  
 
Digitala avdelningsmöten 
Distriktsstyrelsen genomför digitala möten med lokalföreningar under 2022. Planen är 
att genomföra sex till sju digitala möten.  
 
Digitala konferenser 
Föreningen Norden Norrbotten samverkar med olika partners för att genomföra digitala 
konferenser, seminarier och webbinarier inom olika teman som förstärker Föreningen 
Norden Norrbotten som samhällsaktör. 
 
 
 


