Møteinnkalling til fylkesstyremøte m/studentlaget
Tid: Torsdag 05.10.17, kl. 20.00-21.15
Sted: Egon, Tromsø
Tilstede:
Jørund Jørgensen - fylkesstyret
Unn-Tove Bakkevoll - fylkesstyret
Benjamin Gidion Scrøder – leder studentlaget
Annabelle Jane Yabsley - studentlaget
Ane Røren - studentlaget
Sara Leonardsen - studentlaget
Jens Nielsen - studentlaget

Sak 30/17 – Arrangement av debatt i samarbeid med foreningen Norden
Foreningen Norden tok kontakt med fylkeslaget i Troms via email den 19. juli 2017, hvor de
inviterte til samarbeid om å lage til et arrangement/debatt ut i fra valgt tema i Tromsø i
løpet av høsten 2017. Saken ble tatt opp i fylkesstyremøte den 13. september 2017, hvor det
ble bestemt å innkalle studentlaget til samarbeid vedrørende denne sak. Videre ble det fra
fylkeslagets side under styremøtet vurdert 4 ulike forslag til debattemne. Møteinnkalling til
studentlaget ble sendt ut, og styremøte ble arrangert den 5. oktober.

Fylkeslagets innspill pr 13. september 2017
1. Ulikheter i samfunnet
2. Diskusjon om den nordiske modellen er under press, jfr. Ulikheter og
integrering
3. Integrering i forhold til kvinner – ønsker de selv – kultur?
4. Arbeidsintegrering
Samfunnsviterne i Troms sine prioriterte forslag til emner:
Studentlagets deltakere på styremøtet, har ulike studiebakgrunner, noe som medfører at det
er ønskelig at valgt emne kan bli sett på fra ulike perspektiver. Deltagerne på møtet har
studiebakgrunnene som sosialantropoligi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, økonomi,
personalledelse, samt organisasjons og ledelse. Hvert prioritert emne har underpunkt som
viser ulike mulige perspektiver og innfallsvinkler som emnet kan ses opp mot.
1. Integrering
a. Nordiske modell – lite sosiale forskjeller
b. Trepartssamarbeidet
c. Kvinner – arbeidsintegrering
d. Generell arbeidsintegrering
e. Samfunnsøkonomisk perspektiv – ikke utnyttelse av utdanning fra
flyktninger
f. Statsvitenskapelige perspektiv – lovforming – politiske debatt
g. Bra utdannelse – hvorfor får de ikke godkjent sin utdanning

2. Grønne skiftet
a. Infrastruktur - ekstremvær
b. Markedsdrevet perspektiv – skape nytt
c. Krav om miljøhensyn
d. Personlige grønne skiftet
e. Samfunnsøkonomiske perspektiv – bør/må velge dyrere løsninger i
kommunene/bedrifter enn økonomien tilsier
f. Delingsøkonomi
g. Kildesortering
h. Planlegge pga miljøhensyn
i. Økologi, samfunn og økonomi - teori
3. Regionsreformer/kommunereformen
a. Solidaritet – land/by

Forslag til forelesere/debattholdere
a.
b.
c.
d.
e.

Haldis Wade Strand – samfunnsplanlegger UIT
Rasmus Bertelsen – barents chair and policy – forslag til ordstyrer/generalist
Anders Nordli – Miljøfilosofi
Nils Årsæther – samfunnsdebattant
Jonas Stein – samfunnsdebattant – hovedoppgave under arbeid

Forslag til lokalisering
• Driv
• Universitetet - lokale
Studentlaget stiller seg positiv til videre samarbeid i forbindelse debatten. Debatten
planlegges gjennomført i løpet av november 2017.

Med vennlig hilsen
Unn-Tove Bakkevoll
Fylkesstyreleder

Sak 30/17

Foreningen Norden

http://www.norden.no/om-foreningen/

Om foreningen
Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig medlemsforening som arbeider
for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid for alle som bor i Norden. Vi
mener et mer sammensveiset Norden vil gi flere muligheter for alle og medføre at
de nordiske landene får en sterkere stemme på den globale arena.
Vi er en nordisk kulturbærer og har siden 1919 vært en pådriver for nordisk samarbeid.
Foreningen skaper møteplasser og formidler kunnskap om nordisk språk, historie og
samfunnsforhold samt bidrar til å fjerne grenser.
Foreningen Norden organiserer enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, skoler, bibliotek
og kommuner som vil styrke og utvikle den nordiske samfølelsen.
Foreningen Norden har 5.000 medlemmer i Norge. Sammen med våre søsterforeninger i de
andre nordiske landene og selvstyrte områder har vi rundt 50.000 medlemmer.
Foreningen består av rundt 70 lokallag, og samarbeider med mange organisasjoner og
bedrifter. Rundt 500 skoler og bibliotek er med i foreningen.
Som medlem bidrar du til å utvikle det nordiske samarbeidet. Du får tilbud om kurs og
seminarer, og et gratis abonnement på Magasinet Norden med fire nummer i året.

Henvendelse: 28. juni 2017 kl. 12:59 skrev Anders Ruud Sørli <anders@norden.no>:
Kjære samfunnsvitere i Troms,
Foreningen Norden har i oppdrag fra Nordisk ministerråd og de nordiske regjeringer å
spre kunnskap om og interesse for Norden og det nordiske samarbeidet. Dette er et
oppdrag vi synes er fantastisk spennende, spesielt i en tid hvor Norden kan sies å være
mer aktuelt enn noen gang tidligere!
Verden er i dramatisk endring. Et sterkt og samlet Norden står godt rustet til å håndtere
dagens og fremtidens utfordringer. Norden har forutsetningene som skal til - og ikke
minst interesse og ansvar - for å påvirke. Den integrerte nordiske økonomien er svært
viktig for norsk velferd – også i omstillingsperspektiv. Investeringene innad i Norden er
viktige for utviklingen i norsk økonomi.
•

Av den totale eksporten fra den norske fastlandsøkonomien går om lag 20 prosent (101
milliarder kroner i 2014) til Norden.

De nordiske landene har høy innovasjonsevne. Våre nordiske naboer scorer blant de aller
beste på innovasjonsrangeringer i Europa og globalt. For å skape nye fremtidsrettede
arbeidsplasser har Norge mye å tjene på tettere nordisk samarbeid. Innen sikkerhets- og
forsvarspolitikken mener tidligere utenriksminister Espen Barth Eide at Norge må knytte
tettere bånd til Tyskland og Norden, så lenge Donald Trump er president i USA.
Foreningen Norden ønsker å samarbeide med relevante studentmiljøer om å arrangere
spennende og aktuelle møter for studentmiljøene i nord. Vi håper dere vil være interessert
i å samarbeide rundt et arrangement under høstsemesteret 2017. Vi har et stort nettverk
av bedriftsledere, parlamentarikere og andre som jeg tror vi sammen med dere kan bygge
attraktive møter rundt. Ta gjerne kontakt for en prat om hvilke tematikker,
arrangementsformer og tidsrom som kunne være aktuelle for dere.

Med vennlig hilsen
Anders Ruud Sørli
Prosjektleder, Foreningen Norden
Ungdom (FNU)

Jonas Lage Roelsgaard
Leder, Foreningen Nordens

