
Regionala dialogmöten



Ramar för dialogmötet

Vi lever som vi lär - med våra nordiska värderingar

Dialog Dialogen i centrum- vi skapar 
tillsammans!

Öppenhet Finns inga rätt eller fel svar! 

Inkludering & tillit Alla får komma till tals och vi lyssnar på 
varandra och våra olika perspektiv!



Dialogmöten 2022

19 mars Töre
2 april Kungälv
3 april Malmö
8 april Biskops Arnö
23 april Sundsvall
27 April Digitalt dialogmöte

10-11 juni Fullmäktige



Ökad kännedom 
om Föreningen Nordens uppdrag och nuläge, mission och vision. 

Ökad dialog 
om föreningens framtida inriktning med medlemmar och 
förtroendevalda. 

Ökad samsyn
om våra olika roller och uppdrag för att förverkliga föreningens 
långsiktiga inriktning. 

Avstamp och nystart
post-pandemi och i en ny säkerhetspolitisk verklighet.

Önskat resultat



1. Föreningen Norden idag



Målet

Ett inkluderande och välutvecklat mellanfolkligt utbyte i Norden, 
Barents- och Östersjöregionen.

Vilka vi är

En civilsamhällesorganisation med lokal förankring i Sverige och 
systerorganisationer i de nordiska grannländerna, med uppdrag 
från Sveriges regering, Nordiska ministerrådet och EU-
kommissionen.



Föreningen Nordens intäkter

Utrikesdepartementet Medlemsavgifter Uppdrag och projektintäkter

Budget 2022
Total 12,5 MSEK

64%     Utrikesdepartementet
29%     Uppdrag och projekt 
7%       Medlemsintäkter 



Utrikesdepartementet

Uppdrag: ”att främja och stärka 
samarbete i Norden företrädesvis i 
Sverige”. 

Hemställan görs årligen till Sveriges 
regering i oktober och resultat 
återrapporteras kontinuerligt till UD. 

Insatserna ska nå brett i alla sektorer 
och målgrupper i samhället och bidra 
till förverkligande av Vision 2030. 

Exempel: 
- Opinionsundersökning 
- Hack för Norden 
- Nordperspektiv  
- Nordic Civ
- Nordens Tidning 

Uppdrag & Projekt

EU:s Östersjöstrategi
Program Area Education Koordinator 
sedan 2012. Svensk kontaktorg. för 
Baltic Sea NGO-network.

Samarbetsfonder
Svensk-danska kulturfonden och 
svensk-isländska samarbetsfonden.
Administration och ekonomi.

Informationsuppdrag
Öka lärandet om Norden och om 
Föreningarna Nordens samarbets-
projekt Nordjobb, litteraturveckan och 
Norden i skolan.

Tidsbegränsade projekt 2022
- Hälsoparlamentet
- Min demokratiska röst

Medlemsfinansiering

Stöd till medlemmar och lokala 
avdelningar
- Vårt gemensamma 

medlemssystem med 
registerhållning. 

- Administration och stöd 
gällande medlemskap. 

- Månatliga digitala träffar och 
föreningsnytt. 

- Lokala webbsidor och 
kalendarium

Styrelse och fullmäktige 

Samarbete med Föreningarna 
Norden 



2. Föreningen Norden & 
omvärlden



Föreningen Nordens historiska roll

1952 Nordiska Rådet

1954 Passunion

1954 Gemensam arbetsmarknad

1962 Helsingforsavtalet

1971 Nordiska Ministerrådet



Det nordiska 
samhällskontraktet är 
under förändring.

Värderingar vi tagit för 
givna; demokrati, tillit 
och öppenhet, är satta 
under press. 

Polariseringen ökar. 



Samarbete, samhörighet 
och rörelsefrihet i Norden 
har under decennier 
tagits för givna. 

Ökad migration och 
coronapandemin har satt 
hård press på 
samarbetet och 
rörelsefrihet i Norden. 

Medborgare har blivit 
lidande och mer 
samarbete har utkrävts.  



Nordiskt samarbete, 
framdrivet av medborgare i 
Norden, leds i huvudsak idag 
av Nordiska ministerrådet 
och Nordiska rådet.

Avståndet mellan det 
officiella Norden och 
medborgarna är stort och 
arbetet saknar förankring hos 
medborgarna. 



Nordiskt samarbete är 
en generationsfråga. 

Yngre generationer 
relaterar inte till nordiska 
värderingar och 
samarbetet i samma 
utsträckning som äldre 
generationer. 



Norden, Barents- och 
Östersjöregionen står 
inför stora globala 
utmaningar.

Det finns inga enkla 
lösningar på frågor som 
minskad biologisk 
mångfald, säkerhetsläget, 
klimatförändringar, ökad 
ojämlikhet och 
polarisering mellan 
människor. 



Samarbete, nya 
samarbetsformer och 
samarbetsförmågor är 
avgörande för att 
åstadkomma den 
omfattande 
samhällsomställningen 
vi tillsammans står 
inför. 



3. Vision & mission



Ett öppet, samverkande och hållbart Norden som 
utvecklas för framtiden - av oss tillsammans.

VISION
Fritt från gränshinder
Välkomnande 
Nyfiket (nya idéer)

Som arbetar 
tillsammans eller i 
samma riktning över 
statsgränser, sektorer 
och nivåer 

Ekonomiskt
Ekologiskt
Socialt
-> För framtida generationer

Behovsdriven 
samhällsutveckling

Tvärsektoriellt, 
flernivå och 
transnationellt.

Inkluderande & 
demokratiskt

VARFÖR: För vår framtida välfärd, freden och våra livsmiljöer. 



4. Långsiktig inriktning



Programförklaring

Föreningen Nordens utgångspunkt är att våra stora samhällsutmaningar 
delas över gränserna och att vi utvecklar bättre och mer framgångsrika 
lösningar på dessa tillsammans. Starkt och välutvecklat mellanfolkligt 
utbyte är en nyckel till tillit och samhörighet mellan människor, vilket skapar 
en hållbar och inkluderande samhällsutveckling.



Mellanfolkligt utbyte sker genom möten, dialog och samarbete över 
statsgränser på olika nivåer. Det skapar bättre förutsättningar för oss att 
gemensamt bidra till lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Bättre 
förutsättningar skapas genom att utbyte:

- ökar tillit och samhörighet samt utvecklar relationer mellan människor 
över landsgränserna 

- stärker kulturell och språklig förståelse och kännedom om varandra

- utvecklar våra förmågor att samarbeta och lösa gemensamma 
utmaningar



Möte

Dialog

Samarbete

Har konkreta resultat
Löser gemensamma 
problem

Stadigvarande och 
strukturerad relation

Tillfälliga träffar

Ett systematiskt utbyte av 
kunskap och erfarenheter

Ökar förståelse och 
kunskap om varandra

Mellanfolkligt utbyte
Utbyte över gränser

Mötet över gränserna, på 
individ- eller organisations-
nivå, utgör första steget 
mot dialog och samarbete.

Som organisation strävar vi 
mot att ständigt fördjupa 
och utveckla samarbetet 
på alla nivåer för att på så 
sätt åstadkomma ökad 
integration och samhälls-
nytta i Norden och i 
omvärlden.



Möte

Dialog

SamarbeteMellanfolkligt utbyte
Utbyte över gränser

Hudiksvall-Hälsingland:
Norden leder 
elbilsrevolutionen

Haparanda / Torneå:
Möte över gränsen

Skåne / Själland
Nordiska ministerrådet

Vision 2030: 
Hvordan går det 
med Norden

Norrbotten / Pohjola Norden:
Projekt Folkverkstan



7. Verksamhetsutveckling



UTKAST

Medel för att stimulera mellanfolkliga möten 



Vad?

En möjlighet för föreningens 97 lokalavdelningar och 22 distrikt att 
kunna ansöka om medel och vara implementerande part för möten 
och aktiviteter som sker över gränser. 

Varför?
Stimulera mellanfolkliga möten och aktiviteter lokalt och regionalt. 

När?
Lansering efter fullmäktige. Ansökan senast 30 september. 



Kriterier
• Utlysning i juni, sista ansökningsdag i September
• Lokalavdelningen måste ha bankgiro, plusgiro eller swish i 

lokalavdelningens namn.
• Kassör och ordförande ska vara olika personer.
• En ansökan per lokalavdelning/distrikt
• Medel slutredovisas genom att skicka in årsredovisning och 

verksamhetsberättelse, behöver ej kvittoredovisas eller revideras 
separat.
• Minst en återrapport till webben/Nordens Tidning. 
• De som tilldelas medel deltar i workshop under utvecklingsveckan 

Hack för Norden.  



Ansökan
• Beskriv vad ni vill göra.
• Beskriv kostnader, deltagare, tidsperiod mm.
• Beskriv hur ni tänker kommunicera projektet utåt 

(sociala medier, lokal media).

Kommunikation
• Sida på webben med vår vision/syfte, information och 

villkor. Ansökan sker via ett Googleformulär.

• Lyfta exempel från befintlig verksamhet.



Hack för Norden -
att samarbeta över 
gränser kring 
gemensamma 
målsättningar.

24 – 28 oktober 2022



8. Summering & nästa steg



Arbetsprocess 2021-2022 

Fas 1
Kartläggning och sammanställning (mars-juni 2021)
-> Ett första förslag arbetas fram (juni-aug. 2021)

Fas 2
A. Dialog med förbundsstyrelsen och kansliet (sept. 2021)

-> Reviderat förslag framtaget
B. Dialog och inspel från rörelsen (fullmäktige, resurslistan, individer etc.) (nov. 2021)

-> Reviderat förslag framtaget

Fas 3
Beslut av förbundsstyrelsen 14 december 2021

Fas 4
Ett första förslag om långsiktig inriktning (riktlinjer) 2023-2027 arbetas fram (jan-april 2022)
Dialog med förbundsstyrelsen och hela rörelsen 
-> Reviderat förslag framtaget

Fas 5
Beslut om vision, mission och långsiktig inriktning av fullmäktige (juni 2022) 



Fas 4 process och nästa steg

22 feb Första utkast presenteras för förbundsstyrelsen -> input

19 mars Diskussion i Norrbotten- Dialogmöte ->input

2-3 april Diskussion i Kungälv och Malmö- Dialogmöte -> input

5 april Återrapport till förbundsstyrelsen -> input

8 april Diskussion i Biskops Arnö- Dialogmöte -> input

23 april Diskussion i Sundsvall- Dialogmöte -> input

27 april Digital dialogträff

8-30 april Aktuellt diskussionsunderlag finns också tillgängligt för input från 
hela rörelsen digitalt på utveckla.norden.se  

10 maj Förbundsstyrelsen fastställer riktlinjer som läggs fram till 
fullmäktige



Tack och på återseende!


