Föreningen Nordens Stockholmsavdelning

Styrelsens berättelse över verksamheten 2018
Härmed har styrelsen äran att överlämna rapport till årsmötet över verksamheten 2018. Årets
verksamhet kan ses som ett normalår. Det var inte något som stack ut mer än annars. Inte som
Finland 100 år alldeles nyligen. En rad möten genomfördes. Deltagarantalen kunde varit högre:
men summa summarum så anordnades möten kring nordiska angelägenheter enligt våra
gängse principer.

1.

Medlemmar

Antalet medlemmar i föreningen den 31 december 2018 var totalt 471 (561), 360 (432)
huvudmedlemmar, 50 (68) familjemedlemmar, 2 (2) hedersmedlemmar, 26 (27) ständiga
medlemmar, 26 (25) skolmedlemmar och 2 (7) biblioteksmedlemmar. Antalet utträdda
medlemmar 33 (69). 2017 års medlemsantal redovisas inom parantes.
Ovanstående siffror pekar på en nedgång i antalet medlemmar. Delvis beror de sjunkande
siffrorna på en mycket bättre administrativ kontroll. Vilket dock inte gör att det inte finns
anledning att uppmärksamma tappet och öka ambitionerna för rekrytering.

2.

Styrelse

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Kaj Nordquist, ordförande
Bengt Ohlsson, vice ordförande
Birgitta Englin sekreterare

Pirjo Talvitie, kassör
Östen Bohlin, ledamot och medlem i programkommittén
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Laura Kovanen, ledamot och medlem i programkommittén
Ralf Örvi, ledamot
Georg Beyer Clausen ledamot
Gunilla Andermo Näsström ledamot

Hanna Lilja Sigurdadottir, ledamot
Vakant, FNUFs representant

Styrelsen har under 2018 haft 9 protokollförda sammanträden.
Vid konstituerande styrelsemöte utsågs en programkommitté. I den har Laura Kovanen och
Östen Bohlin från styrelsen ingått tillsammans med Anders Schaerström, och Barbro Graeffe.
Styrelsen beslöt under våren att adjungera programgruppen till styrelsens programdiskussioner, för en effektivare programplanering.
Styrelsen utsåg under hösten en programgrupp inför Huvudstadsmötet 2019. I den ingår Bengt
Ohlsson, Kaj Nordquist och Östen Bohlin.
Vid Huvudstadsstyrelsernas möte var Bengt Ohlsson utsedd att representera styrelsen.
Vid fullmäktige 2018 var ordförande Kaj Nordquist utsedd delegat men fick sent förhinder och
kunde inte medverka på grund av familjeskäl.
Hanna Lilja Sigurdadottir, Gunilla Andermo Näsström och Georg Beyer Clausen har av olika skäl
varit förhindrade att delta vid merparten av föreningens styrelsemöten.
Styrelsen har prioriterat att ordna och genomföra möten om våra ämnen. Istället för att sprida
ut resurserna på en rad andra aktiviteter, så ansågs själva programverksamheten som allra
viktigast. Om styrelsen och andra växer i antalet aktiva, så skapas möjligheter också för annat
inom föreningens ram.

3.

Revisorer

Revisorer, valda vid årsmötet 2018, har varit Gunnar Stenarv och Anders Tunevi. Bengt
Göransson och Lars Innings har varit revisorsersättare.

4.

Valberedning

Valberedningen har under året bestått av Barbro Graeffe och Lars Grundberg, utsedda av
årsmötet.
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5.

Ekonomi

Avdelningens ekonomi för kalenderåret 2018 redovisas i separat resultat- och balansräkning.
Styrelsen har, efter påpekande från revisorer och årsmötet, under året minskat föreningens
antal bankkonton. Vidare har styrelsen på uppmaning av årsmötet avvecklat fonder som fanns
i föregående års balansräkning.
I resultaträkningen har för redovisningens skull ett speciellt konto upprättats med anledning av
det bedrägeri föreningen utsattes för under föregående år, och som skildras i följande stycke.
Bedrägeri
År 2017 blev föreningen utsatt för ett bedrägeri. Ett företag i Danmark har debiterat
föreningen en summa i euro motsvarande 26.089,81 SEK. I samtal med dansk polis har
framkommit att den danska polisen kände till bedragaren, och att denne på liknande sätt
kommit över pengar från ett flertal svenska och danska organisationer. Styrelsen polisanmälde
händelsen (ärende nr 5000-k1462602-17). Styrelsen beslutade följa upp ärendet genom
fortsatta kontakter med polis, bank och ev. försäkringsbolag.
Styrelsen har i december 2018 erhållit handlingar från Danmark som visar att bedragaren
dömts och har ålagts att återsända motsvarande belopp till oss och andra som blivit utsatta på
samma sätt.

6.

Verksamhet

Medlemsregister och medlemsbrev
Den nya styrelsen inledde omgående arbetet med att uppdatera medlemsregistret samt
uppmana föreningens medlemmar att, om möjligt, tillhandahålla mejladresser i syfte att
förenkla föreningens kommunikation och utskick. Styrelsen har under året verkat för att
minska andelen postutskick då dessa är både kostsamma och arbetskrävande. Med mejlutskick
kan styrelsen också snabbt uppdatera medlemmar om eventuella programförändringar.
Nuvarande centrala medlemsregister är omständligt att hantera och upphandling av ett nytt
centralt medlemsregister ska ske 2020. Styrelsen har inför detta varit i dialog med ansvariga på
Föreningen Nordens kansli. Frågan bör följas upp under 2019.
Under 2018 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 såväl till medlemmar som
till personer som inte är medlemmar. Information har vidare funnits och uppdaterats på vår
hemsida.

Medlemsmöten: avdelningsmöten och samarrangemang
Inför årets verksamhet beslutade styrelsen att när så är lämpligt samordna
mötesdagar för medlems- och styrelsemötena, så att styrelsemöten kan läggas
omedelbart före medlemsmöten. Detta för att minska antalet dagar som behövs för
att styrelseledamöterna ska hinna delta i samtliga möten.
Följande medlemsmöten har arrangerats under år 2018:
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17 januari: Efter Nordiska rådets session. Riksdagsledamot Lars Tysklind
(L) inledde. Närmare 20 personer deltog.



23 januari: Vem var Egil Skallagrimsson? Nanna Hermansson inledde om
sagosamlingen ”Islänningasagor, händelser, platser och bilder” och
berättade om gestalten Egil Skallagrimsson.



13 februari: Årsmöte samt ”Tove jansson – jämngammal med Finland”.
Stina Bäckström, tidigare kulturredaktör på Radio Vega/YLE i Finland
presenterade Tove Jansson och hennes värld.



16-18 mars: Mariehamns litteraturdagar – gemensam resa



28 mars: Den Nordiska modellen fortsatt framgångsrik med professor
Mats Eriksson KTH. 12 deltagare



4 april: Utställning ”Vi kom till Lidingö”. 40 deltagare



10 april: Forskaren Anna Roos inledde om “Grönland – djurliv, miljögifter
och klimatförändring. Samarrangemang med FNSiN. 26 deltagare.



17 april: Nordsjökomissionen – samarbete mellan regioner runt Nordsjön
med Kerstin Brunnström, ordförande Nordsjökommissionen. 8 deltagare.



(Ett planerat seminarium, den 24 april, om Östersjösamarbetet ställdes
in på grund av för få anmälningar.)



8 maj - Föredrag om klimatet och människans historia - Fredrik
Charpentier Ljungqvist. 30 deltagare



25 september: De Nordiska Ländernas mottagande av flyktingar och
asylsökande. Forskaren Patrick Joyce från RATIO - Näringslivets
forskningsinstitut. 10 deltog i mötet.



10 oktober: Tema Grannland Norden “Att leva i ockuperat land”.
Jacomien Holmgren växte upp i Holland och levde under fem år i ett land
under ockupation.



16 oktober: Studien “Åldersvänliga städer” presenterades av Ann Jönsson
från Nordens Välfärdscenter. 10 deltagare.



6 november: Sara Landqvist, Nordiskt Genresurscenter föreläste om
NordGen och betydelsen av Svalbards Globala Frövalv för att trygga
världens framtida livsmedelstillgång. Samarrangemang med FNSiN.



20 november: ”Baltiska Länderna 100 år”. Samtal mellan Ulrika
Cronenberg, f.d. ambassadör i Vilnius, och Anders Ljunggren,
ambassadör i Tallinn. Ca 50 deltagare



29 november: Riksdagsledamoten Pyry Niemi (S) inledde om arbetet i
Nordiska rådet. 9 deltagare
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Övriga möten och konferenser
3-4 februari. Huvudstadsstyrelsemöte i Köpenhamn. Vice ordförande Bengt Ohlsson
deltog för Stockholmsavdelningens räkning. Den viktigaste punkten på dagordningen
var huvudstadsmötet 2018. Följande års möte, 2019, ska hållas i Stockholm.
23 mars, Nordens dag, uppmärksammades av Föreningen Norden genom ett
arrangemang med seminarier, utställningar, m.m. på Stockholms Centralstation.
Östen Bohlin och Bengt Ohlsson närvarade från Stockholmsavdelningens styrelse.
31 augusti – 2 september: Huvudstadsmötet i Köpenhamn. 4 personer från
föreningen deltog. Noterades att deltagaravgiften, 175 euro, täckte transport till de
olika platserna enligt programmet, båttur fredag, middag och uppläsning fredag,
entré på de muséer som nämns i programmet, middag lördag och lunch söndag.
Nordiska Ministerrådets Kultursatsning Best of Norden ägde rum den 5-7 oktober.
Östen Bohlin deltog från styrelsen.
Ordförandeträff 11-12 oktober på Cinderella mellan Stockholm – Mariehamn. 47
lokala och distrikts ordförande deltog i ordförandekonferensen tillsammans med
ordförande Berit Andnor samt Åsa Torstensson, Cristina Husmark- Pehrsson och
Birgitta Englin från den nationella styrelsen.

7.

Övrig verksamhet 2018

Vi har under året underrättat medlemmarna, i nyhetsbreven eller via e-postutskick,
om begivenheter av intresse som andra aktörer stått för.
Kontakter, informationsutbyte och samarbete med närstående föreningar, dvs.
föreningar i Stockholm med tydligt intresse för Norden, har fortsatt under året.

8.

Avslutning

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamheten under 2018.
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Styrelsen i Föreningen Norden, Stockholmsavdelningen 2018

Kaj Nordquist

Bengt Ohlsson

Birgitta Englin

Pirjo Talvitie

Östen Bohlin

Georg Beyer Clausen

Laura Kovanen

Ralf Örvi

Gunilla Andermo Näsström

Hanna Lilja Sigurdadottir
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