
Kära Nordenvänner,
Nordkalottkonferensen kunde äntligen genomföras i
Boden 7-8 maj efter två år av restriktioner. Vilken energi
det gav att mötas, föra dialog och så nya frön till
samarbeten över gränserna på Nordkalotten med våra
vänner i Finland och Norge! Under helgen fick vi samtala
om behovet att engagera fler i dialogen om Nordens
framtid samt om föreningens roll för att inkludera fler i
arbetet på lokal, regional och nationell nivå.

Efter en arbetsintensiv och händelserik vår riktar vi nu
vår uppmärksamhet åt vårt kommande fullmäktige där
många viktiga beslut för föreningens och det nordiska
samarbetets framtid kommer att diskuteras och fattas.
Jag ser fram emot att träffa många av er på Biskops
Arnö 11-12 juni.

Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen Norden

Nya funktioner i kalendariet



Vi har lyssnat på era önskemål och förslag kring förbättringar av kalendariet på vår webb, och nu
kan vi äntligen presentera nya funktioner för er. Nedan presenteras de nya funktionerna, och HÄR
hittar du en lathund med närmare information kring hur det fungerar.

Lokalavdelningar kan själva registrera evenemang
Detta görs direkt på hemsidan, www.norden.se/kalendarium. Registrerade evenemang
godkänns sedan av administratören och publiceras därefter i kalendariet. 

Filtrera efter månader
Man kan nu göra en sökning med filtering på månad, för att lättare hitta relevanta evenemang
under en viss tidsperiod.

Tidigare evenemang finns sparade
Evenemang som skett tidigare tas inte bort, utan sparas under knappen "Tidigare evenemang."

Frågor eller synpunkter?
Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats.
Möjlighet att länka från lokalavdelningens sida direkt till en filtrerad version av kalendariet, som
endast visar lokalavdelningens evenemang, är under utveckling.

Har du frågor eller synpunkter om kalendariet?
Hör av dig till innehållsproducent Ida Berg på ida.berg@norden.se

Fullmäktige 11-12 juni
Den 11-12 juni är det dags för fullmäktige på Biskops-Arnö. Föreningen Norden står för resa,
boende och kost på Biskops Arnö för valda ordinarie ombud. Om du som valt ombud får förhinder
eller blir sjuk och inte kan närvara, måste du genast kontakta den valda ersättare som ditt distrikt
har utsett, samt kontakta kansliet på medlem@norden.se
 
Är du inte ombud, men nyfiken på vilka frågor som kommer att tas upp på mötet? Kallelse,
dagordning och handlingar finns att läsa på vår hemsida: https://norden.se/for-
fortroendevalda/fullmaktige/

Vi söker en kommunikatör
Just nu söker vi förstärkning till kansliet i Stockholm. En kommunikatör som är en stjärna på
engagerande kommunikation och intresserad av att driva en hållbar och inkluderande
samhällsutveckling i Norden. Tipsa gärna vidare i era nätverk om tjänsten, sista ansökningsdag är
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den 29 maj. Läs mer på vår webb.

Berätta om era aktiviteter
Vi vill gärna ta del av vad ni gör i sommar!
Glöm inte att ni kan skicka in texter och bilder
om era aktiviteter och arrangemang till vår
hemsida och Nordens tidning. Detta gör ni
genom att mejla till medlem@norden.se.
Närmare instruktioner finns här.

Ungdomsavdelningen till
Färöarna
Tack vare bidrag från Dansk Ungdoms
Fællesråd kan Föreningen Nordens ungdom i
Sverige och Norge i sommar göra ett kulturellt
utbyte på Färöarna, där de ska lära sig mer
om kulturen och träffa färöiska ungdomar. Håll
utkik på vår Facebook för att se
uppdateringar! Resan äger rum den 18-21 juli.

Ungdomsavdelningen
berättar om Island
Förra året beviljades Föreningen Nordens
ungdomsavdelning bidrag från Svensk-
isländska samarbetsfonden för att åka till
Island och marknadsföra bokcirkeln Zooma in
på Nordens litteratur. En resa som kunde
genomföras tidigare i maj, tack vare stöd från
Svensk-isländska samarbetsfonden. Den 8
juni klockan 18.00 ordnas en
säsongsavslutning av bokcirkeln, och
samtidigt berättar Eva Dolezelova och Ida Berg
om resan till Island och litteratursalongen som
hölls där. Välkommen att delta i träffen via
denna länk.

Säsong för Nordjobb
Tipsa gärna 18-30-åringar i er omgivning att
söka Nordjobb för ett jobbäventyr i Norden i
sommar. Just nu finns många tjänster ute,
bland annat inom vård och omsorg, turism och
trädgårdsarbete. Läs mer på Nordjobbs
hemsida. Vi på Föreningen kommer också att
ordna sommarprogram för de nordjobbare som
kommer till Stockholm. I sommar kommer
också en volontär från Europeiska
solidaritetskåren att börja jobba hos oss på
kansliet, till stor del med Nordjobb. Följ oss
gärna på Facebook och Instagram för att se
vad vi hittar på tillsammans!
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Nordic-Civ
Föreningen Norden arbetsleder
civilsamhällesnätverket Nordic-Civs arbete med
det socialt hållbara Norden. Vill du följa det
senaste i arbetet? Läs mer på vår webb.

Om NATO-ansökan
Den 18 maj 2022 lämnade Sverige och Finland
gemensamt in en ansökan om NATO-
medlemskap. "Den starka viljan till samarbete
som NATO-ansökan visat, bör vara en
ledstjärna för samarbete även inom andra
områden i Norden", skriver Föreningen
Nordens generalsekreterare på vår webb. Läs
hela texten här.

Välkommen på digitalt möte
Den 16 juni kl 18.00-19.00  bjuder förbundskansliet in till den sista digitala träffen innan
sommaren. Vi kommer att informera om hur ni kan söka medel för att stimulera mellanfolkligt
utbyte lokalt och regionalt. Tillsammans med er vill vi också fira in sommaren med en nordisk
frågesport.

Träffen sker på Zoom och du ansluter via denna länk.
 
Hoppas vi ses!
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Lyckad Nordkalottkonferens till ända
Den 7-8 maj ägde Nordkalottkonferensen rum i Boden, och samlade deltagare från Norge,
Sverige och Finland. Tillsammans deltog de i workshops och föreläsningar på temat Att leva och
bo i ett hållbart Norden. Läs mer om konferensen på vår hemsida.

Övrigt att notera
Skicka in handlingar
Vi påminner om att skicka in handlingar till
kansliet efter era årsmöten eller
distriksstämmor. Verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning, revisionsberättelse
och protokoll ska skickas till förbundskansliet
på adressen medlem@norden.se.
Meddela även den beslutade medlemsavgiften
för kommande år till samma adress.

Kansliets sommartider
I sommar håller kansliet stängt mellan 22 juni-
22 augusti. Då är växeln stängd, och under
denna period kommer vi inte att kunna svara
på mejl i lika stor utsträckning. Från den 23
augusti är vi tillbaka och ni är välkomna att
ringa och mejla som vanligt igen.
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