Årsmelding for 2009 for Fritt Norden-Norge, vedatt på årsmøte 13 mars 2010.
1. Årsmøtet 2009
Fritt Norden-Norge hadde årsmøte 14 mars 2009 i Studieforbundet SOs lokaler i Oslo. Leder i
Nei til EU, Heming Olaussen hilste årsmøte med en munter og opptimistisk tale hvor vi ble
oppdatert på organisasjonens sterke stilling i Norge.
Vi var ca 16 stemmeberettigede på årsmøtet.
2. Medlemmer
Fritt Norden-Norge har hatt 58 betalende medlemmer i 2009, mot 54 betalende i 2008, 48 i
2007 og 50 i 2006.
3. Styret , utvalg og andre valgte representanter i 2009
3.1 Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Styret har bestått av:
Peter T. Ørbebech, leiar (nyvalgt leiar), samt kontakt for hjemmesiden i Norge.
Marianne Westby, nestleder (gjenvalg)
Gulbjørg Røisli, sekretær ( ny)
Leif Haaland, kasserer (gjennvalg)
Bjørn Chr. Borch, styremedlem (gjennvalg)
Laila Alendal, styremedlem (ny)
Rolf Reikvam, styremedlem (ny)
Ole Wiig, varamedlem (gjenvalg)
Siri Lill Thowsen, varamedlem (gjenvalg)
Jon Arnt Haarberg, varamedlem (nyvalgt vara)
John H. Dale, varamedlem (gjenvalg), samt vår representant i redaksjonen for bladet.
Svein Lanser, varamedlem (gjenvalg)
Kåre André Nilsen, varamedlem (gjenvalg)
Marte Mjøs Persen 8 gjenvalg)
3.2 Valg av revisor: Torbjørn Dahl.
3.3 Valg av valgkomite: Åge Almskaug, Torbjørn Dahl, Liv Flåten og
Mari Haaland (varamedlem)
Styret har behandlet 20 saker i fysiske møter fordelt på to styremøter og et felles styre- og
medlemsmøte. I tillegg har styre behandlet tre uttalelser/høring på mail, se kap 8. På
fellesmøte ble det oppnevnt arbeidsutvalg for folkeriksdag bestående av Liv Flåten og Mari
Haaland. På møte ble det også satt i gang et arbeidet med arbeidsgrupper for ymse tema
innenfor vårt formål, og 7-8 grupper fikk kontaktperson under møte. Se eget fyldig referat.
Representasjon
Foreningen har så langt det har latt seg gjøre, deltatt på møter i Nei til EU og på møter hos
våre nordiske søsterforeninger. Vi har også forsøkt å synliggjøre foreningen i andre lag og
foreninger, samt deltatt på møter og møteplasser der det er naturlig, spesielt i nordiske fora
som NVL, foreningen Norden, og hos freds-, likestillings- og menneskerettighetsforeninger.
4. Nordisk Folkeriksdag i 2009 ble holdt i Thy i Danmark og det er fyldig referat i Frit
Norden bladet. Se og www.fritnorden.dk

5. Nordisk folkeriksdag på Åland,29 juli -1 august 2010
Arbeidet med folkeriksdag på Åland har vært en hovedaktivitet i 2009. Nordisk
planleggingsmøte ble avholdt i Stocholm 16 jan med 11 personer tilstede, fra nordiske
søsterforeninger og samarbeidsparter. Arbeidsutvalg fra Fritt Norden Norge deltok med Liv
Flåten og Mari Haaland. Kontakt på Åland er: Merja Renvall. Se fyldig referat fra møte som
ble sendt alle medlemmer i Fritt Norden-Norge, sammen med siste Frit Norden-blad.
Det er søkt om kr. 100 000 fra Nordisk Kulturfond (NK) og det ventes svar ca 6 april til vår
finske kontakt. Videre er det søkt Nordisk ministerråd (NMR) om 15000 til dekning av
kostnader for foredragsholdere under temaet ”Fra København til Mexico”.
5.1 Program for Folkeriskdag Åland.
Om foredragsholdere: Johan Galtung lover å komme. Men Gunilla har ”skaffet” kjent svensk
”nordist”, Bengt Göranson. Fra Norge har vi fått ja fra Kai Armann (daglig leder i
Idébanken), til temaet ”Ny nordisk union?” Det letes nå, etter passende
innledere/foredragsholdere, og vi venter på et nytt programforslag fra Gunilla, og flere
praktiske opplysninger. Alle som er interessert i Åland 2010, kan få mer info etter hvert i
brev fra AU eller på hjemmesidene våre. Det er grunn til å glede seg til Mariehamn.
6. Bladet Frit Norden og hjemmesidene (www.fritnorden.dk) og ( www.frittnorden.no)
Bladet Fritt Norden utgis av Frit Norden-Danmark. Vi er representert ved John Dale i
redaksjonen. Peter T. Ørbebech, Lars R. og Jon Haarberg har redaksjon for vår norske side
www.frittnorden.no I tillegg har Frit Norden Danmark siden www.fritnorden.dk, der Hanne
Koch er kontaktperson. Vi håper på flere synergiefekter av flere sider.
7. Arbeids- og virksomhetsplan.
Felles styre og medlemsmøte behandlet virksomhetsplan og arbeidsplan og tegnet opp en
omfattende plan med grupper og tema som vi ønsker å engasjere oss i fremover i et lengre
tidsperspektiv. Se fyldig referat fra møte 17 oktober 2009.
8. Uttalelser, inspill og tiltak for folkeopplysning.
Følgende uttalelser og innspill til samfunnsdebatten er fremmet i styreperioden:
- Forslag fra leder Peter Ø, Resolusjon om Island og deres demokratiske rett til
selvbestemelse, fremmes for årsmtøe 2010.
- Brev av 13 november 2009,til Utenriksdepartementet, med innspill om organisering og
deltakelse i EØS-utvalget.
- Uttalelse til Stortingsmelding nr 15 (2008-09) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk.
- Behandling og vedtak 17.10.09. Nye vedtekter for Nordisk folkeriskdag, der Mari Haaland
gjorde saksfremlegget samt utviklet et informasjonsskriv om Folkeriksdagen og dens historie.
I tillegg har vår leder Petter Ø, forfattet og sendt ut informasjonsbrev til nye medlemmer og
aktuelle foreninger, samt utviklet hjemmesiden vår sammen med Lars R og Jon Haarberg.
9. Oppsummering.
Økonomien i foreningen er nærmere omtalt i revidert regnskap. Økonomien er stabil og styret
har ikke påtatt seg utgifter som det ikke har dekning for. Foreningen forurenser ikke ytre eller
indre miljø. Styret har begge kjønn representert. Foreningens formål og virke anses å være til
gavn for samfunn, folkeopplysning og demokratiet.

Vedtatt på årsmøte 13 mars 2010.

