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Agenda

- Riktlinjer ”Norden för framtiden”

- Stadgar

- Inför årsmöten/distriktsstämmor

- Ny förbundsstyrelse



Norden för framtiden Innebär en förflyttning 

FRÅN  SÄNDANDE ORGANISATION 

TILL SAMARBETANDE ORGANISATION 



Syfte och ändamål 

Föreningens ändamål är att främja och utveckla samarbete i 
Norden och dess omvärld. 

Föreningen arbetar utifrån de värderingar som bär den nordiska 
samhällsmodellen: tillit, frihet under ansvar, öppenhet och 
inkludering, tolerans, jämlikhet och demokrati samt respekt för 
traditionen av dialog med medborgarna i demokratiska 
institutioner, enligt de gemensamma principer i Föreningarna 
Nordens förbund.

(Ur Föreningen Nordens stadgar)  



Målet

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

Vilka vi är

En medlemsorganisation med lokal förankring i Sverige och med 
nordiska systerorganisationer. 

Vi utvecklar och bedriver verksamhet för att främja och stärka 
samhörighet och samarbete i Norden, samt förvaltar och utvecklar 
samhällsuppdrag från Sveriges regering, Nordiska ministerrådet och 
EU-kommissionen.



”Ett öppet, demokratiskt, samverkande
och hållbart Norden som utvecklas 

för framtiden- av oss tillsammans”



Föreningen Norden & omvärlden



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 civilsamhället 
och 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.



Egna nordiska 
erfarenheter har stor 
betydelse för intresset 
av nordiskt samarbete.

Den nordiska identiteten 
och värderingarna 
behöver utvecklas, 
försvaras och återvinnas 
av varje generation. 



Norden, Arktis, 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. 



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.



Mellanfolkligt utbyte 
Är i centrum av allt vi gör!



Frågor? 



Fullmäktige

Förbundsstyrelsen

Generalsekreterare

Kansli Lokalavdelningar

Verksamhet

Stadgar Föreningen Norden

Föreningen Nordens organisation 

Stiftelsen Norden 
Biskops Arnö FHS

Huvud-
medlemmar

Familje
medlemmar

Samverkande 
medlemmar

Ungdoms-
medlemmar

Distrikt

Normalstadgar för avdelning

Normalstadgar för distrikt



Större ändringar
Stadgar för Föreningen Norden Sverige



Stadgar Föreningen Norden Sverige
§ 1. Ändamål 

Föreningens ändamål är att främja, stärka och utveckla samarbetet i Norden och dess omvärld.

Föreningen arbetar utifrån de värderingar som bär den nordiska samhällsmodellen; tillit, frihet under 
ansvar, öppenhet och inkludering, tolerans, jämlikhet och demokrati samt respekt för traditionen av 
dialog med medborgarna i demokratiska institutioner, enligt de gemensamma principer i 
Föreningarna Nordens Förbund. 

Träder i kraft efter ytterligare ett fullmäktigebeslut



Stadgar Föreningen Norden Sverige
§ 2. Föreningens uppgifter för att uppfylla ändamålet
Föreningen har som uppgift

- att öka tillit, samhörighet och samverkan i Norden genom mellanfolkligt utbyte med individer, 
civilsamhälle, näringsliv, det offentliga och akademin.

- att öka kulturell och språklig förståelse och kännedom om varandra genom mellanfolkligt utbyte i 
Norden.

- att utveckla samarbetsförmågor och gemensamt lösa samhällsutmaningar genom samverkan 
med föreningens medlemmar, lokalavdelningar, distrikt, systerföreningar och Föreningarna 
Nordens Förbund.

- att driva arbetet med att öka, stärka och vidareutveckla samarbetet i Norden och med dess 
omvärld



Stadgar Föreningen Norden

§ 4. Medlemskap
Från och med 1 januari 2023 finns nedan medlemskap inom Föreningen Norden
- Huvudmedlem
- Familjemedlem
- Ungdomsmedlem
- Samverkande medlem (organisationer)

Medlemskap som försvinner
- Stödjande medlem
- Skolmedlem
- Biblioteksmedlem



Stadgar Föreningen Norden

Ungdomsavdelning
Föreningens Nordens ungdomsavdelning bedriver 
ungdomsverksamhet och är en till Föreningen Norden 
direkt tillhörande avdelning.

Ungdomsmedlem blir person upp till 30 år som ansluter 
sig till ungdomsavdelningen. Medlemsavgift 50 kr/år.

Ungdomsavdelning utgår från normalstadgar för distrikt 

och avdelning, då de nu ligger organiserade nationellt.



Stadgar Föreningen Norden

§ 5. Fullmäktige
Fullmäktige består av 49 ombud som fördelas proportionellt. Varje distrikt och Föreningen Nordens 
ungdomsavdelning har rätt till ett fast ombud. För varje ombud får en ersättare utses.

Medlemsantalet grundas på medlemsredovisningen den 31 december föregående år.

I praktiken innebär det att antalet fullmäktigeombud som varje distrikt ska utse fastställs och 
meddelas av förbundskansliet den 10 januari 2024 – inför fullmäktige juni 2024.



Större ändringar 
Normalstadgar för distrikt



Normalstadgar för distrikt

§ 1. Ändamål 
Distriktet har som ändamål att på regional nivå främja, stärka och utveckla samarbetet i Norden och 
dess omvärld. 

Träder i kraft efter ytterligare ett fullmäktigebeslut

§ 2. Uppgifter
Distrikten har som uppgift

- att samordna och stödja lokalavdelningarnas arbete med mellanfolkligt utbyte i Norden

- att arbeta för regional samverkan över landsgränserna i Norden 

- att samverka med studieförbund och utbildningsanordnare för stöd åt nordisk folkbildning



Normalstadgar för distrikt

§ 4. Distriktsstämma
4.1. Sammansättning

I distrikt med minst två avdelningar utser till distriktsstämman varje avdelning ett ombud för varje 
påbörjat femtiotal medlemmar i avdelningen, eller som distrikten själva beslutar. Ersättare utses i 
samma antal som ordinarie ombud. Medlemsantalet grundas på medlemsredovisningen den 31 
december föregående år.

4.4. Föredragningslista

Ny föredragningslista för distriktsstämma i de uppdaterade stadgarna. Förslag på mall att använda 
finns på hemsidan under sidorna för förtroendevalda. 



Normalstadgar för distrikt

§7. Ändring av stadgarna och tilläggsstadgar

Ändring av normalstadgar för distrikt ska ske enligt Föreningen Nordens stadgar § 8. Tilläggsstadgar 
kan antas av distriktsstämman med minst två tredjedels majoritet och anmäls till föreningens 
förbundsstyrelse.



Större ändringar
Normalstadgar för lokalavdelning



Normalstadgar för avdelning
§ 1. Ändamål 

Lokalavdelning har som ändamål att på lokal nivå främja, stärka och utveckla samarbetet i Norden och dess 

omvärld. 

Träder i kraft efter ytterligare ett fullmäktigebeslut



Normalstadgar för avdelning
2. Uppgifter
Lokalavdelningarnas huvudsakliga uppgifter är

- att uppmärksamma problem och utvecklingsmöjligheter för det nordiska samarbetet, och föra 
relevanta synpunkter vidare inom Föreningen Norden

- att värva nya medlemmar

- att genomföra verksamhet inom mellanfolkligt utbyte i Norden

- att samverka med andra såsom distrikt, andra avdelningar, studieförbund, andra 
utbildningssamordnare eller andra organisationer och aktörer för att öka intresset, engagemanget 
och kunskaper om Norden och samarbetet i Norden 

- att informera medlemmar och allmänheten om Norden och samarbetet i Norden



Normalstadgar för avdelning

§ 5. Årsmöte

5.3. Föredragningslista

Ny föredragningslista för årsmöte i de uppdaterade stadgarna. Förslag på mall att använda finns på 
hemsidan under sidorna för förtroendevalda. 

5.4. Motioner

Motioner till årsmötet ska sändas till avdelningsstyrelsen senast den 15:e januari. 
Avdelningsstyrelsen ska avge yttrande över inkomna motioner.



Normalstadgar för avdelning

§ 7. Ekonomi och revision 

Avdelningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Verksamhets- och revisionsberättelse 
ska senast den 1 mars sändas till distriktsstyrelse.
Årsmötesprotokoll, verksamhets- och revisionsberättelse och ekonomisk berättelse ska senast två 
månader efter årsmötet sändas till förbundskansliet.

§ 9. Ändring av stadgarna och tilläggsstadgar
Ändring av normalstadgar för avdelning ska ske enligt Föreningen Nordens stadgar § 8. Beslut om 
ändring av dessa stadgar, § 1, 7 och 8, kan fattas antingen med enkel majoritet vid två på varandra 
följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, eller med fyra femtedels majoritet vid ett 
ordinarie årsmöte. Tilläggsstadgar kan antagas av årsmöte med minst två tredjedels majoritet och 
anmäls till distriktsstyrelsen och föreningens förbundsstyrelse.



Normalstadgar för avdelning

§ 10. Avdelningens upplösning 

Beslut om upplösning av avdelning fattas på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie 
och minst en månad mellan extra årsmöte med minst 2/3 dels majoritet. I kallelse ska anges att fråga 
om avdelningens upplösning ska behandlas. Avdelningens tillgångar överförs vid beslut om 
upplösning till distriktet. Om avdelning uppgår i annan avdelning överförs tillgångarna till den 
avdelningen.



Frågor? 



Checklista inför årsmöten
Årsmöte i lokalavdelningen
Årsmöte ska hållas innan februari månads utgång enligt stadgarna. Om årsmötet läggs sent i februari, ta 
gärna kontakt med distriktet så att de vet när ni kommer att anmäla ombud till distriktsstämman. Det är 
också bra om distriktet känner till motioner som årsmötet ska behandla.

På årsmötet väljs ombud och ersättare för dessa till distriktsstämman. I distrikt med minst två 
lokalavdelningar utser varje avdelning ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar i avdelningen, 
eller som distrikten själva beslutar. Ersättare utses i samma antal som ordinarie ombud. Medlemsantalet 
grundas på medlemsredovisningen den 31 december föregående år. 

På fullmäktige 2022 antogs nya normalstadgar för lokalavdelning, glöm inte att anta dessa på årsmötet.



Efter årsmöten

Direkt efter årsmötet ska lokalavdelningen:

-Meddela valda ombud för distriktsstämman till distriktsstyrelsen

-Uppdatera roller/funktionärer i medlemsregistret

-Senast två månader efter årsmötet skicka in verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, 

revisionsberättelse och årsmötesprotokoll till förbundskansliet på medlem@norden.se

-Meddela förbundskansliet om den beslutade medlemsavgiften för kommande år på: 

https://docs.google.com/forms/d/18exadEANKOszL3Yss-oJVY_bA2SvU6bxf8HYHlZlj8s/edit

mailto:medlem@norden.se
https://docs.google.com/forms/d/18exadEANKOszL3Yss-oJVY_bA2SvU6bxf8HYHlZlj8s/edit


Medlemsavgift 2024
Medlemsavgiften för det första året bestäms av fullmäktige. För 2024 är den:
225 kr för huvudmedlem (varav 150 kr tillfaller den centrala administrationen)
50 kr för familjemedlem (varav 25 kr tillfaller den centrala administrationen)

Lokalavdelningarna bestämmer därefter själva sin medlemsavgift för huvud- och familjemedlemmar. Detta 
beslut tas av årsmötet. Av den medlemsavgift som lokalavdelningen bestämmer, går 150 kr för 
huvudmedlemmar och 25 kr för familjemedlemmar till den centrala administrationen, resterande del av 
medlemsavgiften tillfaller lokalavdelningen.



Checklista inför distriktsstämma
Distriktsstämma
Distriktsstämman ska hållas innan mars månads utgång enligt stadgarna. Motioner till distriktsstämman 
ska senast den 1 mars sändas till distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen ska avge yttrande över inkomna 
motioner. 

På fullmäktige 2022 antogs nya normalstadgar för distrikt, glöm inte att anta dessa på distriktsstämman.

Direkt efter distriktsstämman ska distriktet:
-Uppdatera roller/funktionärer i medlemssystemet
-Skicka in verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse 
och distriktsstämmoprotokoll till förbundskansliet på medlem@norden.se

Utser ni nya medlemsregisteransvariga? 

Meddela detta på medlem@norden.se för hjälp 

med behörigheter

mailto:medlem@norden.se
mailto:medlem@norden.se


Frågor?



Förbundsstyrelsen 2022-2024

Från vänster: 
- Josefin Carlring, GS
- Berit Öström, Pajala
- Nils Ingmar Thorell, Blekinge
- Åsa Torstensson, ordförande
- Birgitta Englin, vice ordförande
- Anette Mjöberg, Lund
- Ella Turta, Helsingfors
- Raymond Svensson, Stockholm 

Saknas på bilden: 
- Pyry Niemi, Bålsta
- Sven Olov Edvinsson, Umeå



Nästa träff: 

Digital julavslutning 14 december kl. 16.30 – 18.00


