
Kära Nordenvänner,
Jag hoppas att du mår bra i höstrusket. Vi går mot
mörkare tider rent årstidsmässigt, men ser man på
föreningens aktiviteter känns tiderna ljusa och
hoppfulla. Både lokalt och centralt ordnas många
spännande initiativ med det mellanfolkliga mötet i fokus. 

Under hösten har vi arbetat fram vår publikation
Nordperspektiv som lanseras under ett evenemang hos
oss i Stockholm den 24 oktober. Jag hälsar er alla varmt
välkomna att delta i lanseringen digitalt.

Nordperspektiv har som ambition att bidra med breddat
gräsrotsperspektiv till Nordiska Ministerrådets
handlingsplan Vision 2030, om hur Norden ska bli
världens mest hållbara och integrerade region.

Min förhoppning är att du vill delta i lanseringen och att
du efteråt känner att vi utvecklar Norden framåt och
tillsammans. Det handlar om vår gemensamma framtid.

Varma hälsningar,

Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen Norden

Ange medlemsavgift senast 10 november



Vi vill påminna om att 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
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.

Saknar handlingar
Vi saknar handlingar från många av er. Därför vill vi också påminna om att skicka in handlingar
till kansliet efter era årsmöten eller distriktsstämmor. Verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll ska skickas till förbundskansliet på
adressen medlem@norden.se

Värva medlemmar
Det finns flera sätt att värva medlemmar till er lokalavdelning. Vi har värvningsflyers på kansliet
som ni enkelt och gratis kan beställa genom att mejla till medlem@norden.se. På dessa finns
även en QR-kod som kan skannas med mobilen, för att komma direkt till anmälningsformuläret.

Självklart kan man även gå in på hemsidan utan att skanna koden, och leta upp formuläret där. I
formuläret skriver den blivande medlemmen in sina uppgifter och väljer betalsätt: Swish, kontokort
eller faktura via e-post.

Ett annat alternativ är att någon från avdelningen har med sig surfplatta eller dator på era
aktiviteter, och där låter den som vill bli medlem fylla i sina uppgifter i formuläret.

Vi välkomnar varmt nya medlemmar!

Höstens digitala träffar
De digitala träffar som återstår under hösten äger rum den 23 november kl. 16.30-18.00 samt
den 14 december kl. 16.30-18.00. Temat för novemberträffen är uppföljning av
fullmäktige och i december har vi julavslutning. Länk till träffarna skickas ut när det närmar
sig. Håll även koll i gruppen för förtroendevalda på Facebook.
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Välkommen på lansering av Nordperspektiv
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 klockan 8.30-9.45 lanserar Föreningen Norden en publikation som belyser
det mänskliga perspektivet på den samhällsutvecklingen. Alla är välkomna att delta digitalt eller
på plats i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. Det blir frukostmingel och panelsamtal med
bland andra Marie Dahllöf från Svenska Postkodstiftelsen och Hanna Söderling från Föreningarna
Nordens Ungdomsförbund.

Anmäl er och läs mer via denna länk.

Möt våra nya Nordjobbambassadörer
Ni som deltog i vår senaste digitala träff i september fick höra mer kring Nordjobb Sverige som
flyttats tillbaka till kansliet i Stockholm samt utmaningar och möjligheter för Nordjobb i framtiden.
En nyhet är att vi under ett år kommer att kunna få hjälp av Nordjobbambassadörer för att sprida
information om programmet i Norden.

https://nordperspektiv.confetti.events/
https://norden.se/nordkalottkonferensen/


Det är totalt 14 stycken tidigare Nordjobbare som har ansökt om att bli ambassadörer och fem av
dem kommer att kunna genomföra informationsuppdrag i Sverige. Kontakta gärna en
ambassadör nära dig om du vill bidra till att arrangera spridningstillfällen!

Du hittar deras kontaktuppgifter och Nordjobbhistorier här.
Du som inte kunde delta i digitala träffen i september hittar presentationen om Nordjobb här.

Ansök om medel från Katalysatorn Ett gränslöst
Norden
Vi påminner om möjligheten att ansöka om mellanfolkliga medel genom Katalysatorn Ett
gränslöst Norden. Utlysningen syftar till att stimulera och främja mellanfolkligt utbyte för en
breddad målgrupp på lokal och regional nivå i Norden. Medlen kan sökas av Föreningen Nordens
lokalavdelningar och distrikt, och användas för att testa en idé i liten skala, som sedan kan
vidareutvecklas och fördjupas över tid.

Läs mer om utlysningen och kriterierna här.

Beställ beachflaggor
Nu kan ni beställa beachflaggor och rollups att
använda på era evenemang. Dessa beställs via
tryckeriet Easytryck, instruktioner för
beställningen finns här.

Vi rekryterar
Just nu finns två lediga tjänster hos oss på
Föreningen Nordens förbundskansli i
Stockholm. Vi söker en kommunikatör samt
en administrativ koordinator. Tipsa gärna
om möjligheterna i era nätverk!

Möt förbundsstyrelsen
Innan förbundssyrelsens styrelsemöte den 8
december, anordnas ett förmöte den 29
november kl 16.00-17.00. Du ansluter till mötet
via denna länk. 

Information om växeln
Vår växel är öppen måndagar, onsdagar och
fredagar klockan 09.00-11.00. Måndagar och
fredagar besvaras den av vår volontär Frøya
Finne Ljønes och på onsdagar av
innehållsproducent Ida Berg. Den 21 och 24
oktober är växeln dock stängd.
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Resa till Färöarna
Den 21-24 oktober åker delar av vår
ungdomsavdelning på kulturellt utbyte till
Färöarna. På schemat står bland annat
språkworkshop, filmfestival och
informationsspridning av Nordjobb på skolor.
Utbytet finansieras av Dansk ungdoms
fællesråd. Följ oss gärna på
Instagram (@foreningennorden_sverige)
så kan du hänga med under resans gång!

Använd kalendariet 
Kom ihåg att ni numera registrerar era
evenemang själva i vårt gemensamma
kalendarium. Numera är det också möjligt
att lägga in aktiviteter för distrikt.
Instruktioner kring hur det går till finns här. Vi
beklagar att det förekommit problem kring
registrering av evenemang de senaste
veckorna. Problemet är nu löst, om det mot
förmodan kvarstår kan en lösning vara att
rensa cacheminnet i webbläsaren.
 

Nordens natur i fokus under litteraturveckan
Årets upplaga av Nordiska litteraturveckan äger rum den 14-20 november 2022. Temat för i år är
Natur i Norden, och det kommer att ske många arrangemang runtom i Norden och Baltikum.
Årets högläsningsböcker är Om du möter en björn (av Malin Kivelä, Martin Glaz Serup & Linda
Bondestam) under Kura Gryning samt Ålevangeliet (av Patrik Svensson) under Kura Skymning.
Läs mer och anmäl dig här. Passa även på att registrera era evenemang i vårt genemsamma
kalendarium!

Föreningen Nordens bokcirkel Zooma in på Nordens litteratur ordnar en bokcirkel med

https://duf.dk/
https://www.instagram.com/foreningennorden_sverige
https://norden.se/kalendarium/
https://norden.se/for-fortroendevalda/manualer-lathundar/
https://www.nordisklitteratur.org/se/
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https://norden.se/bokcirkel/


temat Natur i Norden den 15 november klockan 19.00. Vi får besök av isländska författaren
Andri Snær Magnason, som skrivit boken Om tiden och vattnet. Boken uppmärksammar det
isländska samhället och dess klimatkamp samtidigt som glaciärerna smälter. Andri Snær är en
uppskattad kulturikon på Island. 

Bokcirkeln är digital och gratis, men anmäl dig gärna i förväg, för att få länk till träffen på Zoom.
Du gör det enkelt via denna länk. 

Övrigt att notera
Verksamhetsledare Västerbotten
I höst har Föreningen Norden Västerbottens
distrikt fått en ny verksamhetsledare. Fredrik
Furu arbetar från Vasa i Finland och jobbar
parallellt på Kvarkenrådet.

Konferens i Haparanda
Konferensen Att leva och bo i ett hållbart
Norden äger rum på Sverigefinska
Folkhögskolan i Haparanda den 24-25
november 2022. Mer info kommer. Arrangörer
är Föreningen Norden Norrbotten tillsammans
med Föreningen Norden Sverige.  

https://bokcirkel.confetti.events/
https://www.arcmember.se

