
Kära Nordenvänner,
Föreningsnytt är äntligen tillbaka efter en tids
frånvaro. Roligt att få vara tillbaka och se att
det är så mycket aktivitet ute i föreningen med
alla årsmöten i lokalavdelningar och distrikt.

På förbundskansliet har vi haft fullt upp sedan
fullmäktige med att lägga grunden till en
nationell verksamhet som ska förverkliga
föreningens nya riktlinjer. Utgångspunkten för
verksamheten är vår förändringsteori om
mellanfolkligt utbyte och jag ser fram emot att
fortsatt utveckla verksamheten tillsammans
med er under året.

Det är snart dags för Nordens dag som jag vet
engagerar många. Den 1 mars klockan 16-17
bjuder vi in till digitalt möte om Nordens dag
2023 och jag hoppas se många av er där!

Josefin Carlring
Generalsekreterare Föreningen Norden

Katalysatorn är öppen för ansökningar
För att stärka mellanfolkliga utbyten mellan de nordiska medborgarna lanserade Föreningen
Norden förra året Katalysatorn ett gränslöst Norden. Katalysatorn vänder sig till lokalavdelningar
och distrikt, från norr till söder, och möjliggör idéutveckling och genomförande av mellanfolkliga
möten, dialoger och samarbeten. Katalysatorn består av ett ekonomiskt stöd samt även



erfarenhetsutbyten genom fysiska och digitala inspirationstillfällen. Har du en idé eller ett projekt
som du behöver stöd till att genomföra? Välkommen att söka. 
Här finns mer info och ansökningsformulär.

Fira Nordens dag 2023
Den 23 mars är det äntligen dags för Nordens dag! En dag då vi tillsammans har möjlighet att
lyfta vikten av möten, samtal och samarbete över gränserna i Norden. Ni som inte redan börjat
planera era lokala aktiviteter, gör det så snart som möjligt. Glöm inte att lägga upp era
evenemang i kalendariet på webben. Där finns också tips på vad andra gör. Vi kommer att
skicka ut en mall för lokal debattartikel/insändare om nordiskt samarbete i början av mars, som vi
hoppas att ni vill sprida lokalt.

Förbundskansliet bjuder in till att fira Nordens dag på kulturhuset Väven i Umeå. Där blir det
bland annat panelsamtal med framtidsfokus, Café Norden och trevliga kulturinslag. Om du
befinner dig i närheten av Umeå är du varmt välkommen att delta! Inbjudan och mer information
kommer inom kort.

Glöm inte att vara med på den digitala träffen 1 mars klockan 16-17, där vi pratar mer om
Nordens dag.

Årsmöten och stämmor 2023
Vi vill påminna om att det är viktigt att hålla årsmöten och stämmor i tid! Senast den 28 februari
ska alla lokalavdelningar ha hållit sina årsmöten och senast den 31 mars ska distrikten ha hållit
sina stämmor. Fullmäktige antog nya normalstadgar för distrikt och lokalavdelningar som ska
antas på 2023 års årsmöten. Mer information inför och efter årsmöten och stämmor finns
här.

Sök medel ur fonderna!
Glöm inte möjligheten att ansöka om bidrag från Svensk-isländska samarbetsfonden och Svensk-
danska kulturfonden. Svensk-isländska samarbetsfonden delar ut resebidrag för resor som
främjar de kulturella och mellanmänskliga relationerna mellan Sverige och Island. Ansök senast 
28 februari 2023. Svensk-danska kulturfonden delar ut projektbidrag till projekt som stödjer det
kulturella samarbetet mellan Danmark och Sverige, och dessutom ökar kännedomen om
vetenskap, näringsliv, kultur och folk i bägge länderna. Ansökningstiden löper ut den 3 april 2023.
Här kan du läsa mer om Svensk-isländska samarbetsfonden och Svensk-danska
kulturfonden.

Beslut om Nordens Tidning

https://norden.se/for-fortroendevalda/aktuella-projekt-och-kampanjer/utlysning-mellanfolkligt-utbyte/
https://norden.se/kalendarium/
https://norden.se/arsmoten-stammor-2023/
https://svenskislandskafonden.se/
https://svenskdanskafonden.se/


Förbundsstyrelsen har fattat beslut om att Nordens Tidning inte kommer att produceras och
distribueras 2023 och de kommande åren. Tidningsproduktion och distribution kräver stora
resurser och givet det aktuella omvärldsläget med ökade kostnader har beslut fattats att
föreningens knappa resurser behöver omprioriteras.

Självklart kommer vi att fortsätta kommunicera med medlemmarna genom en kombination av
digitala och analoga insatser löpande under året. Arbetet med att utveckla
medlemskommunikationen pågår, och vi kommer att gå ut med information direkt till
medlemmarna i mars. Vi förstår att Nordens Tidning har varit en viktig del i medlemskapet för
många medlemmar, och det är viktigt att formerna för medlemskommunikation blir tillgänglig för
så många som möjligt även framöver.

Om du har frågor eller inspel kring medlemskommunikation kontakta gärna
medlem@norden.se

Tidigare nummer av Nordens Tidning finns att läsa här.

Facebookgruppen för
förtroendevalda
Du vet väl att det finns en grupp på Facebook
för förtroendevalda i lokalavdelningar och
distrikt? Där finns information, tips och
möjlighet att få snabba svar från
förbundskansliet.
Ansök om att gå med i gruppen här. 

Digital träff inför Nordens
dag
Nästa digitala träff handlar om Nordens dag.
Då berättar vi mer om vad som händer och
delar med oss av goda råd och hjälp inför era
lokala arrangemang. Träffen äger rum den 1
mars klockan 16.00-17.00. Ingen föranmälan
krävs. Anslut till träffen via den här länken.
Varmt välkommen! 

Påminnelser om
medlemsavgift
Under vecka 8 går påminnelse ut till alla som
ännu inte har betalat medlemsavgiften för
2023. Den påminnelsen skickas på det sätt
som står registrerat i medlemsregistret (e-post
eller brev). En sista påminnelse kommer att
skickas ut i slutet av mars, och den skickas

Tre nya kollegor
Vi har börjat året med tre nya kollegor.

Linda Eikestam börjar idag som adminstrativ
koordinator. Linda kommer att jobba med
föreningsutveckling, stöd till lokala avdelningar
och distrikt samt internkommunikation.

Sandra Zetterman är vår nya kommunikatör,

https://norden.se/om-skolmedlemskap/nordens-tidning/
http://facebook.com/groups/foreningennorden
https://us02web.zoom.us/j/83569747632?pwd=NDBnMlQxdVBZZHp1d1M1UVlHalU5QT09


enbart med brev. som jobbar med vår externa kommunikation.

Celia Boltes är processledare för
Nordperspektiv. Celia jobbar på 50 % och är
stationerad i Malmö.

Påminnelse till medlemsregisteransvariga
Om lokalavdelningen eller distriktet fått nya förtroendevalda efter årsmötet, glöm inte att
medlemsregisteransvariga behöver gå in i medlemsregistret (Arcmember) och uppdatera era
roller. Är ni osäkra på hur man gör, se gärna manualen.
Har ni fått en ny medlemsregisteransvarig? Mejla dennes uppgifter till medlem@norden.se så
ger vi åtkomst till registret. Se också till att uppgifterna på er lokala informationssida på
norden.se uppdateras. Mejla om ändringarna som behöver göras till medlem@norden.se så
hjälper vi till.

https://norden.se/wp-content/uploads/2022/01/MANUAL-arcMember.pdf
https://www.arcmember.se

