
Referat af NKF Styremøte 17/8 2022 i Åbo 

Tilstede: Riitta, Ann Charlott, Anna Bodil, Stig, Flemming ordstyrer, Pär, Kirsti, 
Bjørn (referent) 
Afbud: Lars. 

1.   Gennemgang af program for Årsmøtet:
Dagsorden/agenda
Årsmøte 19. august 2022
1. Åpning og registrering av stemmeberettigede

Opråb / præsentation istf rundsending af liste.

2. Valg av møteleder og referent

Bestyrelsen foreslår: Ordstyrer Øystein Lid  Larsen
Referent Ann Charlott Hajdu-Rafis

3. Valg av to til å underskrive protokollen

Aaro Söderlund og Lisbeth Kismul spørges 

4. Godkjenning av dagsorden
5. Godkjenning av innkalling til årsmøtet
6. Årsberetning fra styret for 2021
7. Informasjon og meddelelser

Orientering om årsmøte 2023 
Kanske informere om Pärs ide om Västervik som Sveriges ställe i 2024? 
8. Regnskap for 2021

Stort underskud skyldes udgifter til udsending af Lommen og Nordisk bygd.
Betaling af udsendelser er en fælles udgift. Bare for at spare medlemmernes penge 
har vi 4 banker istedet for én fælles. 
9. Revisjonsberetning
10. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret
11. Valg av leder og styremedlemmer

Margareta Hägg har bekräftat. 
12. Valg av revisorer og revisorsuppleanter

13. Valg av medlemmer til valgkomite

nytt medlem: Riitta Ekengreen 
14. Kontingent 2023

Foreslås uendret
15. Proposisjoner og innsendte forslag

Det har ikke kommet inn forslag til årsmøtet
16. Øvrige spørsmål
17. Møteslutt 

Konstituerende Styremöte Søndag på båten 

2 Fælles medlemsliste
Styret har identificeret et behov for at medlemslister med kontaktdata  findes 
tilgængelige på et sted som kan tilgås af styret, men ikke andre. 
  Det er vanskeligt, men muligvis ikke umuligt uden at komme i konflikt med GDPR-



reglerne. 
  Afgørende er at 
a: vi er i stand til, hvis det forlanges, at redegøre for, hvorfor det er nødvendigt for et 
forbund hvis vigtigste formål er at være kontaktnetværk for medlemmerne at sikre 
tilgængelige kontaktdata, og at vi gør hvad der er rimeligt og tilstrækkeligt for at 
hindre at de kommer i uvedkommendes hænder.
b: medlemmerne er informerede og har givet tilsagn.
c: Vi sørger for at bruge systemet fornuftigt, så ingen finder grund til at rejse en sag. 

Det er ikke vigtigt om listerne er samordnet i én fælles liste. 
Heller ikke hvor ofte de opdateres, når bare det ikke er alt for sjældent.
Spørgsmål om hvem der har betalt hvornår og andre detaljer behøves heller ikke 
fremgå af de fælles lister. 

Det vil være en fordel hvis i øvrigt alt fælles skriftligt opbevares på et enkelt, entydigt
sted (uden offentlig adgang) istedetfor på forskellige individuelle mailservere etc. 
 
Bjørn laver et oplæg / arkivsystem, vi kan se på på et følgende møde; både til 
medlemslister og andre styredokumenter. 
"Alle" reflekterer over emnet og undersøger hvilke grænser og muligheder, GDPR-
reglerne sætter. 

3: Medlemstilbud
Ønske om / behov for flere lokale arrangementer som stiller mindre 
planlægningskrav end årsmøderne. Fx dem, vi har haft siden sidst (Bregning 
Egekrat, Tjolöholm m fl.). Vores medlem Maibrit er begyndt at snakke (m bl a Bjørn) 
om at planlægge et slow-food-arrangement i Odsherred (på Sjælland) til dette 
efterår. 
  Det er blevet sværere at få en stabil medlemsmasse end det var før i tiden.
Meget få af medlemmerne kan være med til årsmøderne. Sverige er i øvrigt så stort at
det kan være svært at lave noget lokalt for alle. Der kunne være flere geografisk 
fordelte. I Finland er der desuden et språkproblem. 
Forbundet kan meget vel også være en länk til andre aktører - en platform, som 
"man" kan bruge som hjælp til sine aktiviteter, uden nødvendigvis selv at være en del 
af forbundet. 
  Hvert land bør lave mindst ét lokalt arrangement hvert år.    
Kan vi lave et samlet årsprogram? 
 
4: Netværk
Målet med projektet om at lave en film og i Frederikshavn et seminar om 
kulturlandskab lige inden næste årsmøde (på Læsø) er at få ansatte naturforvaltere 
og undervisere mm til at danne netværk (fx ved at melde sig ind i forbundet; evt 
danne en slags fraktion). 
  Der er faktisk søgt penge til at etablere et netværk. Det er nemlig blevet sværere at 
få kursusbevillinger fra kommuner mm. 



  Først skal der lægges og offentliggøres et program - så skal "vi" i gang med direkte 
invitationer.  
  Vi kan argumentere, både overfor fonde og potentielle deltagere med at ingen andre
kan skabe så indsigtsfulde og specialiserede kurser / kursusrejser som NKFs 
(årsmöter, men også andre arrangementer). 

5: Pris på årsmøter ( demokratisk fråga)
Olof Stroh har ställt fråga vid den höga pris på årsmöterna. OSom är särskilt 
problematisk då den danska kronan är så dyrför tiden. 
Även längden på årsmöterna kan problematiseras (4 dager eller mindre?). 
Der er argumenter både for at holde antallet dage nede, og for at øge antallet. Det er
også muligt måske at arbejde med "ekstra-arrangement".
 
  Vi har et prinsipp om at alle arrangement må gå i overskud eller balansere. Noe av 
det som hjelper på balansen er att vi ofte har fått store tillskudd. Også det har blitt 
svårare. 
  evt kan vi arbeide med å bo billigere og spise enklere (og måske endda ligefrem på 
så vis bedre).  
Inden den konkrete årsmødeplanlægning skal et preliminært budget måske godkendes
på et styremøde?    

  Mht demokrati-frågan, så kan vi evt vælge at holde selve årsmøderne digitalt. 
Enten i tilslutning til "årsrejsen" eller separert fra det. 
  Om vi gör det separert, kan vi evt kombinera med nån sorts föredrag eller annat 
interessant. 

(Oansett, så kan det också vara en bra ide att live-streame eller göra filmat reportasj 
från delar av årsresorna.) 

Skal vi respektere (fastholde) vores egen beslutning om at man IKKE får refunderet 
sin årsmødebetaling hvis man melder fra efter skæringsdato - eller ej? 
   Hvis ikke, så må der rejses en diskussion om det på et kommende møde. 

6: øvrigt: 
* Vi må opfordre ALLE til at tilmelde sig nyhedspush fra hemsidan. 
* Hur finansierar vi Lommen? Betalar alla land eller hur? 
  - Det er et fælles projekt med én samlet finansiering. Der er ingen omregningsnøgle 
i relation til medlemstal eller andet. Såvidt muligt afholdes alle udgifter af kassen i 
det land, som de skal betales i, da overføring af penge mellem lande er dyr. 
Lommen og Nordisk bygd er dyre og krævende at producere og sende. 
.... Vi tænker videre. 

Referent: Bjørn 


