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Föreningen Norden Stockholmsavdelningen
Stockholm den 21 februari 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Härmed avger styrelsen rapport över verksamheten 2016.

1.

Medlemmar

Antalet medlemmar i föreningen den 31 december 2016 var totalt 510? (539), varav 387 (398)
huvudmedlemmar och 61 (73) familjemedlemmar.

Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Kaj Nordquist, ordförande
Bengt Ohlsson, vice ordförande
Maria Häggman, sekreterare
Pirjo Talvitie, kassör
Laura Kovanen, programansvarig
Anders Tunevi, hemsidesansvarig
Östen Bohlin, ledamot
Katarina Wicksell, ledamot
Ralf Örvi, ledamot
Fatma Rahma, FNUFs representant

Styrelsen har under kalenderåret 2016 haft 8 protokollförda sammanträden.

2.

Revisorer

Lars Innings och Elisabeth Loberg, revisorer
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Bengt Göransson och Gunnar Stenarv, revisorsersättare

3.

Verksamhet 2016

Nyhetsbrev
Under 2016 har 4 medlemsbrev sänts ut, både i form av e-post och som postade brev. Information
om föreningens verksamhet har även skickats via e-post till personer, som inte är medlemmar.
Information har vidare funnits och uppdaterats på vår hemsida: http://stockholm.norden.se

Vi har under året underrättat medlemmarna via e-postutskick om begivenheter av intresse som
andra aktörer stått för.

Under året har Täbyföreningen lagts ner och medlemmarna har överförts till oss. Styrelsen har fört
diskussioner med Ungdomsförbundet (FNUF) om samarbete.

Kontakterna, informationsutbytet och samarbetet med närstående föreningar, dvs. föreningar i
Stockholm med tydligt intresse för Norden, har fortsatt under året.

besked inför 2017 om att bidrag hade beviljats från Föreningen Norden nationellt för
programpunkten med tre finska författare/berättelser om Finlands väg till självständighet 1917-18.
Detta möjliggör för föreningen att kunna bära sin del av kostnaderna för detta arrangemang (som
genomförs i samarbete med bl.a. ABF Stockholm).
Däremot hade ”Fondet for dansk-svenskt kultursamarbejde” inte bifallit föreningens ansökan om
bidrag för besök av den danske författaren Robert Zola Christensen. En ansökan hade lämnats även
till Letterstedtska föreningen, som dock tyvärr inte heller beviljade något anslag.

Representation

Vid huvudstadsavdelningarnas gemensamma möte den 2 – 3 september i Helsingfors
representerades Stockholmsavdelningen av 8 medlemmar, varav Bengt Ohlsson och Pirjo Talvitie
också företrädde styrelsen. Huvudstadsmötet antog ett uttalande ställt till de nordiska regeringarna
om hur återinförda gränskontroller oroar huvudstadsföreningarna.
Huvuddelen av programmet bestod av seminarier, studiebesök och en middag.
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Avdelningen representerades på fullmäktige, som är Föreningen Nordens representantskap, i juni av
Kaj Nordquist och Bengt Ohlsson.

4.

Ekonomi

Avdelningens ekonomi för kalenderåret 2016 redovisas i resultat- och balansräkningar.

5. Medlemsmöten: avdelningsmöten och samarrangemang

Styrelsen strävar efter att under ett år få med minst en programpunkt som rör vart och ett av de
nordiska grannländerna plus något om de självstyrande områdena samt samisk kultur. Detta kan vi
uppnå bland annat genom goda förbindelser med andra föreningar, studieförbund och institutioner
då våra intressen sammanfaller. Vissa inslag sker i regelrätt samarbete, andra på inbjudan.
Flera arrangemang har genomförts med stöd från Studieförbundet Vuxenskolan eller ABF. Under året
har vi strävat efter att utöka kontakterna med andra föreningar. De kontakter vi inlett eller
återupptagit behöver utvecklas och underhållas.

Möten under 2016

14 januari

Samarbete Sverige-Åland

Sveriges generalkonsul i Mariehamn Olof Ehrenkrona samtalade med Gunnar Westerholm från
Ålandskontoret i Stockholm i föreningen Nordens lokal, Drottninggatan 30. På mötet deltog 20
personer.

20 januari

Renar med GPS

GIS-experten Yann Buhot. Mötet var ett samarrangemang med Föreningen Natur och Samhälle i
Norden, Geografilärarnas Riksförening, Geografiska Förbundet och Studieförbundet Vuxenskolan.
Mötet hölls i Ahlmannsalen, Geovetenskapens hus. Stockholms universitet
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Att människan och samhället påverkar naturen finns det otaliga exempel på. Bebyggelse, gruvor,
vägar, kraftverk och kraftledningar påverkar landskapet men också djurs liv och beteenden.
Geografiska Informationssystem (GIS) ökar möjligheterna för att förstå renars förhållande till sin
miljö. Med hjälp av GIS och GPS-spårning kan man söka förstå kumulativa effekter av mänskliga
verksamheter (Vindkraft, kraftled, vägar, järnvägar, fritidsaktiviteter).
I ett forskningsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet möts en traditionell näring och högteknologi.
Renar har utrustats med GPS-sändare, som gör att forskarna kan studera deras rörelser. Hur inverkar
t.ex. vindkraftsanläggningar på renarnas naturliga beteenden, vilka vägar de tar och vilka
betesmarker de väljer eller undviker?
Yann Buhot är specialist på GIS (Geografiska informationssystem) och forskningsassistent i det här

4 februari
Baltsvenskarnas historia

Föredrag av historikern Jörgen Hedman. Ett samarrangemang med FNSiN. Mötet hölls på
Studieförbundet Vuxenskolan, Hantverkargatan 12

Jörgen Hedman har i många år forskat om baltsvenskarna och gammelsvenskbyborna. Han har gett
ut flera böcker på temat. Just nu arbetar han med en bok som sätter Rågöviken/Rågerviken i
centrum. Området kring hamnen som idag heter Paldiski hette förr Rågerviken (på tyska: Rogerwiek).
Här bodde svenskar från 1345 till 1949, när de sista avhystes och området blev en sovjetisk marinbas.

11 februari
Grannland Lettland

Hans Lepp museitjänsteman, diplomat, författare och reseledare. Ett samarrangemang med FNSiN.
Mötet hölls på Studieförbundet Vuxenskolan, Hantverkargatan 12.

Det har gått 25 år sedan de baltiska länderna tog steget från sovjetiska delstater till självständiga
stater och medlemskap i EU och Nato. Föreläsaren diskuterade hur den politiska, kulturella och
mentala omställningen gått? Ländernas förutsättningar har sinsemellan varit ganska olika.

Hans Lepp har en gedigen humanistisk grund och lång erfarenhet som museitjänsteman, diplomat,
författare och reseledare. De baltiska länderna är bland de områden han främst lärt känna.
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17 februari

Årsmöte i Föreningen Nordens stockholmsavdelning.

Mötet inkluderade statssekreterare Maja Fjaestad och hölls på Restaurang Ester, Wallingatan 34

Nordenministerns statssekreterare Maja Fjaestad hade i statsrådsberedningen ansvar för nordiskt
samarbete samt strategi- och framtidsfrågor. I mötet deltog ca 30 personer.

24 februari

MERA OM ISLÄNNINGASAGORNA

Mötet hölls på Harö krog, Kungsholms strand

Den nya boken Islänningasagor, händelser, platser och bilder, utgiven av Katla förlag och Samfundet
Sverige-Island presenterades. Mötet var ett samarbete mellan Klubben Nordens Ljus och Samfundet
Sverige-Island med de samverkande föreningarna Föreningen Natur och Samhälle i Norden och
Samfundet Sverige-Färöarna.

11 – 13 Mars
Mariehamns Litteraturdagar

7 medlemmar från föreningen deltog i Mariehamns litteraturdagar Arrangemanget. Innehåll
seminarier, möten med författare och kontakt med den svenska representationen på Åland.
Aktiviteterna gick av stapeln i de fina lokalerna som är belägna i Mariehamn. Detta är en del av
traditionerna inom föreningen.

12 april
Britt Bohlin om Nordiska rådet
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Mötet avhölls på föreningens egen lokal på Drottninggatan 30 deltog ca 12 personer, men å andra
sedan skapades möjligheter för alla mötesdeltagare att ställa frågor och samtalet var ytterst
intressant.

19 april
Lars Grundberg om sin tid som ambassadör i Estland.

Den förste ambassadören i det självständiga Estland Lars Grundberg, som var ambassadör i Estland
1991-1995 berättade om åren där. Han var senare ambassadör i Danmark 2005-2010. Mötet med
Lars Grundberg samlade ca 12 personer.

25 april
Bengt Lindroth talade om populismen i Norden

Mötet med Bengt Lindroth hölls på Studieförbundet vuxenskolans lokaler, Hantverkargatan 12. Och
på mötet deltog ca 20 personer.

Bengt Lindroth, före detta korrespondent för Sveriges radio i Norden, talade om de populistiska
partierna framgångar i de nordiska länderna.

6 maj

Vestfynskoret på besök i Stockholm

Konsert i Norska kyrkan

Konserten var ett samarrangemang och trots att det var på en ”klämdag” var det uppskattat. Även
om flertalet deltagare kom från samarbetspartnern Dansk Forening.

10 Maj

Sverige, Norden och de baltiska länderna – brett samarbete för säkerhet
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Samarrangemanget, om Sverige, Norden och de baltiska länderna, med ABF, OSSE-nätverket och
Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien, samlade omkring 150
deltagare.

Seminariet arrangerades för att markera 25-årsjubiléet av de baltiska staternas självständighet. De
båda panelernas diskussioner var mycket intressanta. Medverkande Anders Ljunggren, ambassadör
Tallinn, Ilse Ruze, Lettlands UD, Riina Riljukand, Lennart Meristiftelsen och Anders Bjurner,
samtalsledare. Ulf Sundqvist deltog som finsk talare.

18 Maj
Möte med Islands ambassadör Estrid Brekkan.

Mötet avhölls på ambassadörens residens, Strandvägen 15 och samlade 37 deltagare varav 15 män.
Fler hade anmält intresse för mötet, men pga utrymmesbrist kunde alla inte delta. Ambassadören
förklarade sig vara intresserad av att bjuda in till ett liknande möte senare.

Mötet var ett samtal om Island, ett närstående land som har bemästrat en ekonomisk kris som och
möter framtiden med ren natur, ren energi, livskraftig kultur och förutsättningar för turism, inte
enbart under en kort sommarsäsong. Island lär vara ”hett” bland unga idag.

Estrid Brekkan är sedan hösten 2015 Islands ambassadör i Stockholm. Hon har examen i
statsvetenskap från University of Maryland och har under hela sitt yrkesliv tjänstgjort i Islands
utrikesförvaltning. Hon har bl.a. arbetat med mänskliga rättigheter och internationella
organisationer. På senare år har hon varit ambassadråd i Oslo och ministerråd i Paris. Hon är
dessutom uppvuxen i Sverige.

25 maj
Är Finlands sak vår?

Mötet handlade om Finland, Sverige och relationen till NATO. Vi deltog som arrangör och spred
information inför det välbesökta mötet I ABF-huset.

Hösten

27 september
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Grannland Storbritannien

Mötet inleddes av Nicholas Aylott, lektor vi Södertörns högskola som talade om den sociala och
politiska situationen i Storbritannien, med fokus på resultatet av folkomröstningen om EUmedlemskapet. På mötet deltog 26 personer.

19 oktober

Vikingar och välfärd – OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I DE NORDISKA LÄNDERNA

Professor Mats Brommels från Karolinska institutet. Föreläste om hälso- och sjukvård i de nordiska
länderna. Mötet var uppskattat, även om det visade sig vara svårt att göra en jämförelse mellan
länderna i Norden inom ramen för de två timmar som stod till buds. Mötet hölls i Norska kyrkan och
samlade 13 deltagare.

24 oktober
Norden och Baltikum- från stöd till samarbete

Jan Widberg är chef för Nordiska ministerrådets kontor i Riga, och har tidigare varit
generalsekreterare för den Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC, ett sam-arbetsorgan för
nationella och regionala parlament i alla länder i Östersjöregionen). Han berättade om Nordiska
ministerrådets samarbete med de baltiska staterna med tonvikt på Lettland. Möte samlade 22
deltagare.

29 oktober
Tove Jansson på Millesgården

Föreningen ordnade ett besök på Millesgården inkluderande ett efterföljande cafébesök med 14
deltagare.

Tove Jansson (1914-2001) är en av de mest kända finska konstnärerna genom tiderna. Konstmuseet
Ateneum har producerat en vandringsutställning som presenterar Janssons breda karriär som
konstnär, illustratör, karikatyrtecknare, författare och skapare av Muminfigurerna och -berättelserna.
Turnén kommer att starta på Millesgården.
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Aktiviteten var en annorlunda och bra mötesform.

14 november

Kura skymning, med högläsning ur ett verk av den finländsk/brittiska författarinnan Emmi Itäranta,
Arrangerades tillsammans med Sollentuna bibliotek, samlade tyvärr endast ett fåtal deltagare.

”Kura skymning” är sedan många år en nordisk tradition som äger rum samtidigt på bibliotek i hela
Norden. En manifestation för nordisk berättartradition och litteratur. Vi läser valda texter av nordiska
författare.

29 november
KONSERT MED MUSIKVERK AV KAROLINA ERÍKSDÓTTIR
- Vore jag en kvinna -

På konserten framfördes verk av den isländska kompositören Karolina Eiríksdóttir. Hon var
nominerad till Nordiska rådets musikpris 2016 för operan MagnusMaria. Konserten organiseras för
att hedra Eiríksdóttir i samband med att operan sätts upp på Stockholms Stadsteater.

Mezzosopranen Ásgerdur Júníusdóttir, som innehar en av de viktigaste kvinnorollerna i operan, och
pianisten Tinna Þorsteinsdóttir, framför bl.a. en nyskriven sångsvit som Eiríksdóttir komponerat till
en samling dikter av den isländske författaren Sjón, som fick Nordiska rådets litteraturpris 2005.

Efter konserten i Norska kyrkan bjöd Islands ambassadör, Estrid Brekkan, på förfriskningar.
Konserten arrangerades i samarbete med Islands ambassad i Stockholm och Samfundet SverigeIsland.

30 november
Adventskväll- Jul i Norden.

Laura Kovanen berättade om nordiska jultraditioner, Det prövades på nordiska juldelikatesser,
lyssnades på julmusik och umgicks i ett nordisk sällskap!
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Adventskvällen samlade 33 personer.

Ett planerat möte med Finlands f.d. president Tarja Halonen fick ställas in. Hon hade fått förhinder
att besöka Stockholm. Arrangemanget var ett tänkt samarbete med flera andra föreningar.

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamheten under 2016.

Styrelsen i Föreningen Norden, Stockholmsavdelning 2016

Kaj Nordquist

Bengt Ohlsson

Maria Häggman

Pirjo Talvitie

Katarina Wicksell

Anders Tunevi

Östen Bohlin

Laura Kovanen

Annika Rosenlev

Ralf Örvi

Fatma Rahma
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Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017

Året 2017 är det 100 år sedan Finland blev ett självständigt land. Under mottot Finland 100 år
kommer givetvis något fler möten än vanligt ha finländska teman. I övrigt gäller samma inriktning
som andra år, nämligen att ambitionen är att under varje verksamhetsår genomföra arrangemang
som har anknytning till vart och ett av de nordiska länderna Danmark, Finland, Island och Norge, att
även uppmärksamma Färöarna, Grönland, samisk kultur samt utomnordiska grannländer. Vissa
programpunkter är återkommande, såsom huvudstadsmötet, ”Kura skymning” och möten med
författare.
Avdelningen strävar efter att samarbeta med FNUF, Föreningen Natur och Samhälle i Norden
(FNSiN), Föreningen Sverige-Grönland, Samfundet Sverige-Färöarna, Samfundet Sverige-Island och
andra föreningar med inriktning på Norden eller delar av Norden, liksom med ABF och
Studieförbundet Vuxenskolan.
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