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MED STÖD av Johan Groth, konsult 
inom ideell sektor, genomfördes ett 
förmöte och kort därefter föreningens 
första digitala fullmäktige. Mötets 
ordförande Anders Ljunggren, tidigare 
diplomat och generalsekreterare för 
föreningen öppnade mötet tillsammans 
med ordförande Berit Andnor Bylund.

– Coronakrisen påverkar inte bara 
medlemmarnas möjligheter att träffas 
och bedriva verksamhet. Även fören-
ingsdemokratiska processer behöver 
anpassas till de nya förutsättningar 
som råder. Digitala årsmöten är på 
många sätt något nytt. Juridiskt har 

det inte funnits några hinder för digi-
tala årsmöten i ideella föreningar men 
praktiska faktorer och kanske än mer 
traditioner har gjort digitala årsmöten 
relativt ovanliga inom civilsamhället, 
säger Johan Groth.

Förbundsstyrelsen beslutade att dela 
upp föreningens fullmäktige, ett ordi-
narie möte och ett extra fullmäktige 
som kommer ske i höst 2020. 

– Under våren 2020 har i stort sett 
alla ideella föreningar valt att ge-
nomföra sitt årsmöte i digital form. 
Förening Nordens fullmäktige var i 
detta perspektiv likt andra möten som 

jag varit engagerad i under våren. De 
formella punkterna går oftast lika 
lätt (ibland till och med lättare) att ta 
digitalt. Här handlar det om frågor 
där samstämmighet ofta råder och 
där mötet fort kan gå till omröstning. 
Frågor där man kan vänta fler förslag 
och/eller mer debatt har under vårens 
möten i många fall skjutits på framti-
den, säger Johan Groth.

Fullmäktige var eniga om en rad 
viktiga beslut som kommer att vara 
grunden för föreningens utveckling 
och det nordiska samarbetets framtid. 
Ett längre uttalande antogs av samt-

FULLMÄKTIGE

Historiskt digitalt  
förbundsmöte

Mot bakgrund av den nya samhällssituation som coronaviruset fört med 
sig beslutade förbundsstyrelsen under våren att genomföra ett ordinarie 

fullmäktige samt ett extra fullmäktige. Första mötet genomfördes i digitalt 
format, en historisk händelse för föreningen.
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Våren 2020 går till historien som 
tidpunkten då det nordiska sam-
arbetet återigen blev högaktuellt. 
Vi måste nu ställa oss frågan var 
den nordiska samhörigheten och 
o!entliga dialogen tagit vägen och 
om det nordiska samarbetet som 
det ser ut idag skapar bäst förut-
sättningar för Norden att möta 
morgondagens globala samhälls-
utmaningar och uppnå de Globala 
Målen i Agenda 2030. Pandemin 
har blottat brister i det nordiska 
samarbetet och nu riskerar miss-
tänksamhet och nationalism att 
frodas i dess spår. Det är en absolut 
nödvändighet att vi i Norden nu sti-
mulerar, vidareutvecklar och stärker 
vårt samarbete för framtiden.

MED ORDEN ”i Norden har vi gång 
på gång visat att vi är starkare 
tillsammans” fastslog de Nordiska 
statsministrarna visionen om att 
Norden ska vara världens mest inte-
grerade och hållbara region år 2030. 
Det är nu det är viktigt att samarbeta 
över landsgränserna för att vi ska 
nå visionen. Samarbetet bygger på 
en lång tradition av en stark mel-
lanfolklig samhörighetskänsla och ett 
folkligt engagemang för fred. Det är 
vi medborgare som nu tillsammans 
måste värna om ett fortsatt samarbete 
för en samverkande öppen, hållbar 
och integrerad region!

Föreningen Norden har i över 100 
års tid varit drivande i att underlätta 
fri rörlighet och inrätta formella 
samarbetsstrukturer för nordiskt 
samarbete. Vi har således en histo-
riskt viktig roll och ett ansvar för att 
bredda samtalet om hur vi i Norden 
tillsammans formar framtiden. För-
eningen har spelat en avgörande roll i 
att främja gränsöverskridande regio-
nal integration och mellanmänsklig 
kontakt i Norden. Vår erfarenhet 
visar med övertygelse att ett starkt 
civilsamhälle, engagerade medborgare 
och mellanmänskliga samtal är helt 
avgörande för att nå framgång med 
ett nordiskt samarbete.

Det är viktigt att inte undergräva 

det nordiska samarbetet. Föreningen 
Norden ser att visionen om att bli 
”världens mest integrerade och 
hållbara region” är rätt väg framåt 
och uppmanar därför de nordiska 
regeringarna och parlamenten:

• Att identifiera och kommunicera 
vad som fordras för att Norden ska 
vara världens mest integrerade och 
hållbara region 2030, samt att ge 
förutsättningar för civilsamhället att 
fortsatt vara drivande i arbetet med 
att accelerera samarbetet över de 
nordiska gränserna.

• Att tillsätta en samnordisk kom-
mission med uppdrag att granska 
nordiskt samarbete under COVID-19 
krisen, samt lägga fram förslag till 
hur Norden gemensamt kan bemöta 
framtida globala samhälls- och häl-
soutmaningar med bevarad rörelsefri-
het i Norden.

• Att utveckla det påbörjade sam-
verkansarbetet mellan de nordiska 
ländernas krismyndigheter i syfte att 
på sikt skapa en gemensam institu-
tion för civil krisberedskap och 
krishantering.

FÖRENINGEN NORDENS åtagande för 
att bidra till att förverkliga visionen 
om ”världens mest integrerade och 
hållbara region” är:

• Att aktivt arbeta med att engage-
ra människor, medlemmar, föreningar 
och företag i att främja och utveckla 
nordiskt samarbete.

• Att ta nya initiativ till att, tillsam-
mans med andra organisationer och 
institutioner, utveckla och testa nya 
samverkansformer som främjar nord-
iskt samarbete.

• Att över hela Sverige initiera och 
arbeta i lokala, regionala och transna-
tionella partnerskap för att främja en 
mellanfolklig dialog och samverkan 
som kan motverka kunskapsförakt 
och fientliga försök att underminera 
demokrati och yttrandefrihet.
Antaget vid föreningen Nordens 
fullmäktigesammanträde den 13 juni 
2020.

OMBUDEN VID  

FÖRENINGEN NORDENS FULLMÄKTIGE.

NÄR DET BEHÖVS SOM MEST LYSER  
NORDISKT SAMARBETE MED SIN FRÅNVARO

liga ombud med tre uppmaningar till 
de nordiska regeringarna och parla-
menten tillsammans med tre viktiga 
åtaganden som föreningen kommer att 
bidra med. Läs hela uttalandet ”När 
det behövs som mest lyser nordiskt 
samarbete med sin frånvaro” här intill.

MED 70 DELTAGARE varav 37 om-
bud tackade Berit Andnor Bylund 
med styrelse för de gångna två åren, 
och delvis ny styrelse tillsattes. Även 
den tidigare generalsekreteraren Bo 
Andersson tackades för sina nio år på 
föreningen Norden.

Åsa Torstensson från Strömstad 
valdes till ny förbundsordförande.

”Tack för förtroendet att nu ta över 
ordförandeskapet efter Berit Andnor 
Bylund mitt i en verklighet som vi idag 
egentligen inte vet vart den tar vägen. 
Pandemin har utmanat oss alla till nya 
möjligheter, gamla invanda mönster 
sätts på prov och den offentligt drivna 
nordiska rösten har tyvärr hamnat 
lite på sparläge. Föreningen Norden 
är nu med och skriver en ny historia. 
Återigen kommer föreningen vara den 
pådrivande föreningen för att se till 
så att nya möjligheter ges inom den 
nordiska gemenskapen och med alla 
era erfarenheter är det lokala engage-
manget grunden för att Norden som 
gemenskap går vidare och förhopp-
ningsvis stärkt ur denna underliga tid 
vi nu upplevt.”

Johan Groth tror att det, oaktat hur 
coronakrisen utvecklar sig, i framtiden 
kommer att bli fler digitala årsmöten. 

– Vissa föreningar kommer att köra 
helt digital vilket gör det lättare för 
medlemmar att närvara. Vissa kom-
mer att köra vissa delar av årsmötet 
digitalt (till exempel de "enkla" 
formella delarna) för att skapa mer tid 
för samvaro, samtal och dialog på den 
fysiska delen av mötet, säger han.
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Fullmäktige på skärm.
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