Verksamhetsberättelse 2009 för
Fritt Norden Sverige
Årsmöte
Årsmötet hölls söndagen den 7 mars 2009 på Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm. Mötet
samlade sju medlemmar, inklusive en från Fritt Norden Norge.

Styrelse
Styrelsen fick på årsmötet och efter konstituering samma dag följande sammansättning:
Jörgen Bengtson, Hudiksvall och Stockholm, ordförande
Gunilla Winberg, Stockholm, vice ordförande
Richard Söderström, Stockholm, kassör
Bolof Stridbeck, Göteborg, medlemsansvarig
Åsa Brandberg, Hägersten
Agneta Bengtson, Hudiksvall och Stockholm, sekreterare och registeransvarig
Astrid Siivonen, Farsta, suppleant
Kerstin Palmlund, Stockholm, suppleant
Roland von Malmborg, Saltsjöbaden, suppleant

Revisor
Dan Persson, Vallentuna

Valberedning
Monica Dahlby, Uppsala

Styrelsemöten
Föreningen har haft fem styrelsemöten under 2009 jämfört med fem möten 2008, fem möten 2007 och
ett möte 2006: 19 januari, 7 mars, 6 april, 7 september och 7 december 2009.

Tidskriften och webbplatsen Frit Norden
Tidskriften Frit Norden, som är gemensam för Fritt Norden-föreningarna, ingår i medlemsavgiften.
Tidskriften utkom med fyra nummer 2009, varav ett dubbelnummer. Svenska redaktörer är Jörgen
Bengtson och Gunilla Winberg.
Webbplatsen fritnorden.dk är också gemensam för Fritt Norden-föreningarna. Fritt Norden Sverige har
en hemsida på webbplatsen. Ansvarig för webbplatsen är Hanne Kock.

Verksamhet
Föreningen har haft en relativt omfattande verksamhet, när man också räknar in aktiviteter i andra Fritt
Norden-föreningar, som varit öppna för svenska medlemmar.
Planeringsmöte Nordisk Folkriksdag 2009
2 januari 2009 genomförde Fritt Norden ett planeringsmöte i Kungälv inför Nordisk folkriksdag 2009 i
Thy. Från Sverige deltog Gunilla Winberg.
Årsmöte Fritt Norden Sverige
7 mars 2009 hade Fritt Norden Sverige årsmöte i Stockholm.
Årsmöte Fritt Norden Norge
14 mars 2009 hade Fritt Norden Norge årsmöte i Oslo. Sverige hade ingen deltagare på mötet.
Demonstration mot kärnkraft och kärnvapen
25 april 2009 var föreningen medarrangör till demonstration mot kärnkraft och kärnvapen i Stockholm.
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Nordisk folkriksdag 2009
30 juli–2 augusti 2009 genomfördes Nordisk folkriksdag (NFR) på Nordisk folkecenter for vedvarende
energi i Thy, Jylland, Danmark. Inför NFR framställde föreningen en broschyr om NFR:s program.
Årets tema var Norden 2030 Fra fossil nutid til solar fremtid, med frågeställningar om Island och
Norden; om ett hundraprocentigt förnybart energisamhälle är möjligt; om nordiskt samarbete i utrikesoch säkerhetspolitik; om nödvändiga strukturändringar i det ekonomiska systemet för att lösa
fattigdomskrisen; om hur Finlands ekonomi har påverkats av att landet har gått över till euro jämfört
med de övriga nordiska länderna. Programmet innefattade också rundvandring på Folkecentret, busstur
till energiprojekt i Thy och kulturinslag. Arrangörer var Fritt Norden Norge i samarbete med Fritt
Norden Sverige, Frit Norden Danmark, Heimssýn i Island och Nordisk folkecenter for vedvarende
energi. NFR samlade cirka 35 deltagare. Från Sverige deltog fem personer, däribland Gunilla Winberg,
Bolof Stridbeck, Lars Jirvén och Christer Fridén. Mer information finns på www.fritnorden.dk och i
tidskriften Frit Norden nummer 2, 2009.
Årsmöte Frit Norden Danmark
19 september 2009 hade danska Frit Norden årsmöte i Det færøske hus i Köpenhamn, med ambitiöst
seminarium på temat Klimaudfordringen i nordisk perspektiv, efterföljande kulturafton med grönländskt
tema och måltid samt på söndagen exkursion. Från Sverige deltog Gunilla Winberg.
Planeringsmöte Nordisk Folkriksdag 2010
17–18 oktober 2009 genomförde Fritt Norden ett planeringsmöte i Mariehamn inför Nordisk folkriksdag
2010 på Åland. Från Sverige deltog Gunilla Winberg.
Information
Föreningen har skickat ut tre medlemsbrev, 22 januari, 11 maj och 31 december 2009.
Föreningen har en hemsida på den gemensamma webbplatsen www.fritnorden.dk. Vidare finns
föreningen med namn, adress, telefonnummer och webbadress på webb- och telefonsöktjänsterna Hitta
(www.hitta.se) och Eniro (www.eniro.se, accepterar inte webbadress). Föreningen har egen
domänadress, frittnorden.se. Arbetet med att etablera en egen webbplats på domänen har inte gått att
realisera på grund av bristande ekonomiska resurser.

Medlemsavgift
Föreningens medlemsavgift 2009 var 90 kronor eller valfritt högre belopp. I medlemskapet ingår
prenumeration på tidskriften Frit Norden. Prenumerationspris för ickemedlemmar är 150 kronor.

Medlemmar
Föreningen hade 21 medlemmar 2009-12-31 jämfört med 30 medlemmar vid utgången av 2008, 27
medlemmar 2007 och 11 medlemmar 2006. Föreningen har under 2009 uppdaterat medlemsregistret,
vilket tidigare hade brister, men har inte lyckats bearbeta gamla medlemmar och värva nya medlemmar i
tillräcklig omfattning för att öka medlemstalet.

Ekonomi
Föreningens tidigare katastrofala ekonomi är nu god.
Föreningen har under 2009 – trots minskat medlemstal – förbättrat ekonomin, dels genom intäkter i
form av gåvor och försäljning av boken Norden år 2030, dels genom låga kostnaderna som en följd av
att föreningen använder föreningsbrevporto, kostnadsfritt bankgiro och internetgiro via Hudiksvalls
sparbank samt utskick av medlemsinformation och tidskriften Frit Norden enbart till dem som betalat
medlemsavgift de senaste åren.
Föreningens balans- och resultaträkning framgår av separat ekonomisk berättelse. Resultatet 2009 var
872 kronor. Utgående balans 2009 var 4 442 kronor.
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Slutord
Föreningen har under 2009 fokuserat verksamheten på Nordisk folkriksdag och att stärka ekonomin.
Därmed har vi förhoppningsvis lagt grunden till ett framgångsrikt 2010, då Fritt Norden för första
gången kommer att genomföra Nordisk folkriksdag på Åland.
Stockholm den 18 mars 2010
Jörgen Bengtson

Gunilla Winberg

Richard Söderström

Bolof Stridbeck

Åsa Brandberg

Agneta Bengtson

