
Kära Nordenvänner,
Jag hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande
sommar. Hösten är här och verksamheten drar igång
med ny energi.

Den senaste tidens händelser i världen har påverkat
oss alla på olika sätt. De visar hur viktigt det är att vi i
Norden håller ihop och fortsätter arbeta för ett öppet
och inkluderande samhälle med plats för
människomöten, kunskap och delaktighet.

Vår verksamhet och kommande aktiviteter kastar ljus på
just det, och jag hoppas att du vill vara med på resan
mot ett ännu mer sammansvetsat Norden. Ett Norden för
oss, tillsammans. 

All personal önskar er alla en härlig höst och vi ser
mycket fram emot vårt viktiga arbete under hösten.

Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen Norden

Medlemsavgift 2023
Nu har vi startat förberedelserna inför avisering för 2023. Därför ber vi er att inkomma med uppgift
om årsavgiften som ska gälla för era befintliga medlemmar för år 2023. Ange aktuell avgift för
befintliga medlemmar senast den 10 november via detta formulär:
https://forms.gle/gxD8UNU9LKmSKxUBA

Notera att alla lokalavdelningar behöver fylla i formuläret! Om vi inte får någon uppdaterad

https://forms.gle/gxD8UNU9LKmSKxUBA


uppgift från er innan den 10 november, kommer vi att ta ut samma avgift som ni haft för 2022. Har
ni redan meddelat kansliet era medlemsavgifter kan ni bortse från detta. Medlemsaviseringen för
2023 skickas ut till medlemmarna i början av december.

Nya medlemskap 2023
I juni beslutade fullmäktige att följande medlemskap finns i Föreningen Norden från 2023:

Huvudmedlemmar, 225 kr första året
Familjemedlemmar, 50 kr första året
Ungdomsmedlemmar, 50 kronor

Skol- och biblioteksmedlemmar kommer inte längre att finnas som medlemskategori. Vi
återkommer under hösten med mer information kring det.

Välkommen på höstens första digitala möte
På torsdag den 21 september klockan 16.30-18.00 möts vi digitalt efter sommarpausen. Under
träffen kommer vi att berätta mer om vad som väntar i höst, med fokus på:

Nordjobb Sverige som sedan 1 september har flyttat tillbaka till vårt kansli i Stockholm,
och hur ni som lokalavdelningar kan engagera er kring det.
Möjligheten att söka mellanfolkliga medel: Hur går det till? Vilka förslag eftersöks? Vi
delar några goda exempel från lokalavdelningar som redan fått godkända ansökningar.

Anslut dig till träffen via Zoom-länken som du hittar HÄR. 

https://us02web.zoom.us/j/87177761307?pwd=TGRBQ2puaDFHQitrT1RETEV2LzRmUT09


Demokratin ett alltid aktuellt ämne
Den 5 september arrangerade vi en digital poddcirkel utifrån vårt material Min demokratiska röst i
samarbetet med IM Individuell Människohjälp för deras medlemmar och volontärer.

Materialet Min demokratiska röst för att prata demokrati på gymnasiet och i studiecirklar med
stöd av en podd finns fortsatt tillgängligt på vår hemsida.

Passa på att lyssna, reflektera och samtala demokrati med någon i din närhet!

Hälsoparlamentet har lanserats
Den 18 augusti lanserade vi Hälsoparlamentet, metoden med tillhörande gratis material som vill
hjälpa skolor att främja elevernas hälsa och delaktighet. Lanseringen genomfördes tillsammans
med en panel som diskuterade ungas förutsättningar till att må bra och vara delaktiga i skolan
och i samhället. Den digitala sändningen spelades in och finns tillgänglig att titta på i efterhand
här: https://norden.se/lansering-2022/ 

Hälsoparlamentet är resultatet av det treåriga Arvsfondsprojektet Hälsa, delaktighet och lärande.
Den 12 oktober deltar i en konferens arrangerad av Arvsfonden med tema ungas psykiska hälsa.
Tipsa gärna elevhälsopersonal, lärare och rektorer i ditt nätverk om Hälsoparlamentet!

Hösterbjudande Släng värvningskort

https://www.imsweden.org/
https://norden.se/min-demokratiska-rost/
https://norden.se/nordkalottkonferensen/
https://norden.se/lansering-2022/
https://norden.se/halsoparlamentet/


1 oktober startar vårt årliga erbjudande för nya
medlemmar. Person som betalar
medlemsavgift under perioden 1 oktober-31
december bjuds på medlemsavgiften även för
2023. Kom ihåg att medlemsavgift för nya
huvudmedlemmar under första året är 225 kr.

Har ni kvar våra gamla värvningskort med
svarspost på baksidan? Var snälla och
kassera dem då svarsposten inte längre är
aktuell.

Förbundsstyrelsen möts
I juni valdes en ny förbundsstyrelse under
fullmäktige. i Uppsättningen ingår såväl nya
som omvalda representanter. Styrelsen har sitt
första möte 20-21 september i Stockholm. Du
kan läsa mer om den nya styrelsen på vår
webb.

Välkommen på bokcirkel
Föreningen Nordens bokcirkel Zooma in på
Nordens litteratur fortsätter i oktober. Den 13
oktober klockan 19.00, samtalar vi om
romanen Testamente av Nina Wähä.
Välkommen med på givande diskussioner och
högläsning på nordiska språk! Du ansluter till
träffen via denna länk.

Samtal om Tornedalen
Den 6 oktober uppmärksammas Tornedalen på
Biskops Arnö genom ett
litteraturseminarium: Där Sverige och Finland
möts – om litteratur och kultur i Tornedalen.
Bland annat gästar författarna Nina Wähä och
Rosa Liksom. Läs mer och anmäl dig här.

Återredovisning
Återredovisning för kvartal två och tre 2022
skickas ut under oktober. Om er lokalavdelning
har nytt konto, måste ni meddela detta till
medlem@norden.se snarast. Lista över
lokalavdelningens återredovisningar kan era
medlemsregisteransvariga själva hämta ut. Du
hittar manualen här.
 

https://norden.se/fullmaktige-med-samhallsutveckling-i-fokus-pa-ett-gronskande-biskops-arno/
https://norden.se/foreningen-norden-zoomar-in-pa-nordens-litteratur/
https://us02web.zoom.us/j/86806456813?pwd=RW05YURvODM3Tk9rMTFreUxUSktEZz09
https://www.biskopsarno.se/nyheter/seminarium-om-kultur-och-litteratur-i-tornedalen-den-6-oktober-2022/
mailto:mailto:medlem@norden.se
https://norden.se/wp-content/uploads/2022/01/MANUAL-arcMember.pdf


Nordperspektiv - en årlig publikation om
människors involvering i samhällsutvecklingen
Förra året startade Föreningen Norden tillsammans med systerföreningarna i Finland och Norge
initativet Nordperspektiv. En dröminsamling där vi synliggjorde och gav röst åt medborgare och
deras drömmar kring samhällsomställningen i norra Norden.

Den 24 oktober lanserar Föreningen Norden en publikation som belyser det mänskliga
perspektivet på den samhällsomställning som just nu sker. Inför lanseringen ordnar vi en digital
träff, som äger rum på Zoom den 19 oktober klockan 16.30-18.00. Du ansluter till träffen här.

Övrigt att notera
Nya på kansliet
Under hösten har Föreningen Nordens kansli
fått förstärkning. Sara Razi Ullah är vår nya
verksamhetskoordinator, och Frøya Finne
Ljønes är under ett års tid projektassistent
som volontär genom Europeiska
solidaritetskåren.

Projekt Folkverkstan till ända
Föreningen Norden Norrbotten har tillsammans
med Pohjola-Norden drivit
Projekt Folkverkstan under två år. Arbetet
syftar till att utveckla mötesplatser för återbruk
och reparation. Projektet avslutas den 30
september efter att ha pågått sedan 1 februari
2020.

https://norden.se/nordperspektiv/
https://us02web.zoom.us/j/82981335377?pwd=Z1RwT3Vxa1cvV2w4UVQxYWJvWUt5UT09
https://www.mucf.se/europeiskasolidaritetskaren
https://norden.se/projekt-folkverkstan/
https://norden.se/projekt-folkverkstan/
https://www.arcmember.se

