
Kära Nordenvänner,
Midsommar står strax för dörren och här kommer nu
vårens sista hälsning från oss på kansliet inför
sommaren.

Med vind i seglen och med ett stort mandat från
fullmäktige som genomfördes i den 11-12 juni, är det
med mycket energi som jag tillsammans med
förbundsstyrelsen och kansliet ser fram emot att
utveckla verksamhet för att förverkliga de nya
riktlinjerna för föreningen.

All personal önskar er alla en fin sommar och vi ser
mycket fram emot att fortsätta vårt viktiga arbete
tillsammans under hösten.

Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen Norden

Fullmäktige med framtidstro på Biskops Arnö 
11-12 juni genomfördes Föreningen Nordens fullmäktigemöte på ett grönskande Biskops Arnö.
Totalt deltog 44 ombud från hela landet för att besluta om nya riktlinjer och prioriteringar för



Föreningen Norden Sverige 2022–2026. I en tid då värderingar som vi tidigare tagit för givna,
såsom demokrati och tillit, sätts under press är samarbete över gränserna viktigare än någonsin.
 
På bilden syns från vänster till höger:
 
Josefin Carlring, generalsekreterare Föreningen Norden
Berit Öström, Pajala (nyval)
Nils Ingmar Thorell, Ronneby (omval)
Ordförande Åsa Torstensson, Strömstad (omval)
Vice ordförande Birgitta Englin, Stockholm (omval)
Anette Mjöberg, Lund (nyval)
Ella Turta, Helsingfors (nyval))
Raymond Svensson, Stockholm (nyval)
 
Två ledamöter saknas på bilden; Pyry Niemi, Bålsta (nyval) och Sven-Olov Edvinsson, Umeå
(omval).

Läs mer om fullmäktigemötet här.

Ansök om medel för mellanfolkligt utbyte
Nu finns möjlighet för Föreningen Nordens lokalavdelningar och distrikt att ansöka om medel för
mellanfolkligt utbyte. Under fullmäktige beslutades om Föreningen Nordens nya riktlinjer, där det
framgår att föreningen med kraft ska stärka mellanfolkligt utbyte. Utlysningen av dessa medel är
ett första steg för att stärka arbetet på lokal och regional nivå.

Utlysningen syftar till att stimulera och främja mellanfolkligt utbyte för en breddad målgrupp på
lokal och regional nivå i Norden. Medlen kan användas för att testa en idé i liten skala, som
sedan kan vidareutvecklas och fördjupas över tid.

Utlysningens totala budget för 2022 är 200.000 SEK.

Läs mer och ansök på vår webb.

Frågor och funderingar kan mejlas till utveckla@norden.se.

https://norden.se/fullmaktige-med-samhallsutveckling-i-fokus-pa-ett-gronskande-biskops-arno/
https://norden.se/for-fortroendevalda/aktuella-projekt-och-kampanjer/
mailto:mailto:utveckla@norden.se


Bidra med inspel till Nordiska ministerrådets
halvtidsutvärdering av Vision 2030
Föreningen Norden Sverige är sedan juni 2021 medlemmar i Nordic-Civ, Nordiska
Ministerrådets civilsamhällesnätverk. Föreningen Norden leder nätverkets arbete för
arbetsgruppen för det socialt hållbara Norden. Nätverket arbetar under 2022 med att ge inspel till
Ministerrådets halvtidsutvärdering av handlingsplanen 2021-2024 för Vision 2030.

Under perioden 1 juli-10 augusti 2022 har du som medlem och förtroendevald möjlighet att ge
dina medskick till halvtidsutvärderingen. På vår webb kommer vi att publicera material och
instruktioner till hur du kan bidra in i arbetet.

Hälsoparlamentet lanseras 18 augusti
Den 18 augusti kl. 10.00-11.00 lanserar vi Hälsoparlamentet, en hälsofrämjande metod som
fokuserar på högstadie- och gymnasieelevers hälsa och delaktighet. Metoden riktar sig till lärare
och skolhälsopersonal som kan använda sig av metoden i undervisningen och skolan. Metoden
har möjliggjorts med stöd av Allmänna Arvsfonden och testats i sex pilotskolor runt om i landet.

Lanseringen sker genom en direktsänd lansering där metoden presenteras och diskuteras
tillsammans med en panel bestående av bland andra Charlotta Granath, förstelärare och
demokratimentor, som varit med och tagit fram metoden och Chiara Bergmark,
förbundsordförande Elevernas Riksförbund.

Tipsa gärna lärare och skolpersonal ni känner, eller delta om ni själva är intresserade.

https://norden.se/nu-lyfter-vi-in-medborgarna-i-det-nordiska-samarbetet/
https://norden.se/for-fortroendevalda/aktuella-projekt-och-kampanjer/ministerradets-halvtidsutvardering-2022/
https://norden.se/nordkalottkonferensen/


Anmälan och mer information finns här.

Ny avgift för
familjemedlemmar
På fullmäktige togs beslut om ny avgift för
familjemedlemmar på 50 kronor, varav 25
kronor tillfaller den centrala administrationen.
Beslutet gäller från och med 2024.

Nytt
ungdomsmedlemskap
Fullmäktige beslutade också om att införa en
reducerad avgift på 50 kronor för
ungdomsmedlemmar upp till 30 år. Avgiften
gäller från och med 2023.

Samtala med
förstagångsväljare
Den 11 september är det riksdagsval i Sverige,
en viktig dag för framtiden. Kanske känner du
en förstagångsväljare i din närhet? Passa på
att lyssna på vår podcast Min demokratiska
röst och samtala om demokrati tillsammans.

Program för Nordjobbare
Nordjobb-sommaren har officiellt kört i gång! I
sommar förväntas cirka 60 Nordjobbare
anlända till Sverige varav de flesta kommer att
arbeta inom vården. Utöver arbete och bostad
erbjuder Nordjobb också som vanligt ett
fritidsprogram åt Nordjobbarna. På programmet
står bland annat utflykt till skärgården, besök
av Skansen och guidad stadsvandring i
Stockholm.

https://halsoparlamentet.confetti.events/
http://norden.se/mdr


Nästa digitala möte
Nästa digitala möte äger rum den 21
september klockan 16.30-18.00. Då
presenterar vi från förbundskansliet vad som
står på agendan under hösten och välkomnar
er tillbaka efter en vilsam och solig sommar.
Mötet sker på Zoom och du ansluter
via denna länk.

Fullmäktigebeslut
Många viktiga beslut fattades på fullmäktige
2022. Alla uppdaterade styrdokument såsom
riktlinjer och stadgar finns nu uppdaterade och
publicerade på vår webb.
 
Efter sommaren kommer vi att informera mer
om hur besluten påverkar det kommande
arbetet med medlemskap, stadgar osv.
 

Beställ böcker från kansliet
På kansliet finns ett begränsat antal exemplar av böcker som går att beställa. Böckerna är
Barents - ett gränsland i Norden, Grönland - mer än isberg och I nöd och lust: Sverige-Finland i
samtid och framtid.  Obs! Begränsat antal böcker. Först till kvarn gäller, samt max fem exemplar.
Beställ gärna innan den 30 juli genom att mejla titel och önskat antal till: medlem@norden.se.
 
Önskar ni fler än fem exemplar, eller bor i närheten av vårt kansli, får ni gärna komma förbi och
hämta i receptionen på Posthuset 7A på Vasagatan 28 i Stockholm. Obs! Om ni väljer att hämta
böckerna själva är det viktigt att ni stämmer av med kansliet om tidpunkt för upphämtning i god
tid innan.

Övrigt att notera
Sommar på kansliet
Kansliet håller sommarstängt mellan 22 juni-
22 augusti, under denna tid är växeln stängd.
 
Under sommaren kommer Nina Möttus att
jobba på kansliet och ha hand om bland annat
medlemsmejlen. Nina nås
på nina@norden.se.

Nästa föreningsnytt i september
Nästa föreningsnytt utkommer i september
2022. Tills dess önskar vi att solen ska skina
på dig och de dina! 

https://us02web.zoom.us/j/89368203594?pwd=eFVyZzJYSlYrOVZvb3VJLzRJdHQvZz09
https://norden.se/for-fortroendevalda/styrdokument-foreningen-norden/
mailto:mailto:medlem@norden.se
mailto:mailto:nina@norden.se


https://www.arcmember.se

