
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjola-Nordens 
verksamhetsplan 2022 

 

  



 

 
 

 
 

INNEHÅLL 
 

1 Allmänt ........................................................................................................................... 3 

2 Stärkande av det nordiska samarbetet ........................................................................... 3 

3 Projekt ............................................................................................................................ 5 

4 Organisationsverksamhet samt medlems- och regiontjänster ......................................... 6 

5 Skola och bibliotek ......................................................................................................... 8 

6 Kommunikation och marknadsföring............................................................................... 9 

7 Ekonomi och administration ......................................................................................... 11 

8 Nordiska ministerrådets rådgivningstjänst Info Norden ................................................. 11 

9 Samarbete med Pohjola-Nordens Ungdomsförbund .................................................... 12 



3 
 

 

1 Allmänt 
 
Pohjola-Norden är en öppen medborgarorganisation för alla som vill vara med och främja nordiskt 

samarbete. Pohjola-Norden förmedlar medborgarnas åsikter för att förbättra samarbetet och 

stärker medborgarnas stöd för Finlands nordiska inriktning. 

 

Den global coronapandemin har inneburit utmaningar även för det nordiska samarbetet under de 

senaste två åren. I den nya situationen lyckades de nordiska länderna inte hitta en gemensam 

strategi för att bekämpa pandemin. Gränserna stängdes och den traditionella fria rörligheten för 

människor över de nordiska gränserna hindrades. Pandemin avslöjade att vart och ett av de 

nordiska länderna inte var tillräckligt förberedda för att hantera hälsohot och att samarbeta under 

exceptionella omständigheter. Pandemin visade på en rad brister i det nordiska samarbetet. Dessa 

brister bör åtgärdas. 

 

De nordiska statsministrarnas vision är att Norden är den mest hållbara och integrerade regionen i 

världen år 2030. Målen för Vision 2030 är viktiga och värdefulla, men de kan inte förverkligas på 

bekostnad av kultur-, utbildnings- och forskningssamarbete. När nya uppgifter tilldelas det nordiska 

samarbetet måste samarbetet också ges resurser att hantera dessa nya uppgifter. 

 

Helsingforsavtalet, som reglerar det nordiska samarbetet mellan staterna, firar 60 år under 

Nordens dag den 23 mars 2022. Nordens dag bör därför särskilt uppmärksammas, samtidigt som 

behovet av att förnya avtalet framhålls. 

 

Pohjola-Norden är ordförande för Föreningarna Nordens Förbund (FNF) under 2022. Arbetet i FNF 

bygger på de värderingar som stödjer den nordiska samhällsmodellen: tillit, ansvarsfull frihet, 

öppenhet och delaktighet, tolerans, jämlikhet och demokrati, samt respekt för traditionell dialog 

mellan medborgare och demokratiska institutioner. 

 

År 2021 var svårt för Pohjola-Norden och hela dess medlemskår på grund av flera års ekonomiskt 

missbruk inom förbundet och Pohjola-Nordens understödstiftelse. Ansträngningar måste göras 

även under 2022 för att återupprätta Pohjola-Nordens goda rykte och förtroende, samt att ge 

eftervård och stabilisera förbundets ekonomi. 

 

2 Stärkande av det nordiska samarbetet 
 
Det finns outnyttjad potential i det nordiska samarbetet, nordiskt samarbete intresserar och nya 

förväntningar och mål har satts upp. Politiska beslutsfattare behöver stärka resurserna för 

samarbete för att matcha uppgifterna kring samarbetet. 

 

De nordiska länderna har bättre möjligheter att påverka tillsammans än var för sig. Ett närmare 

nordiskt samarbete inom EU, FN, Nato och inom utvecklingssamarbete skulle ge nordiska 

ståndpunkter större tyngd. 

 

År 2022 är Finland ordförandeland i Nordiska rådet. Pohjola-Norden kommer att ordna ett 

seminarium om Helsingforsavtalet vid 60-årsjubileet av avtalet. Pohjola-Norden strävar efter att 

förnya Helsingforsavtalet på ett sätt som ökar och stärker samarbetets skyldighet och bindande 

karaktär. 

 



4 
 

 
Under verksamhetsåret är det också Finlands tur att leda verksamheten i Föreningarna Nordens 

Förbund. Förbundets vision är att stärka Nordens ställning i världen, och skapa ett starkare Norden 

för alla nordiska medborgare genom att arbeta för en mer integrerad region. Till hösten kommer 

Pohjola-Norden att hålla ett seminarium i Finland under Nordiska rådets session. 

 

Pohjola-Nordens rådgivningskommitté är specialiserad på gränshinderarbete i Finland och 

fungerar också som nationell förberedande kommitté för Nordiska gränshinderrådets möten, och 

stöder förbundets arbete för att främja nordiskt samarbete. Pohjola-Norden arbetar med att 

avskaffa gränshinder och rapportera om eventuella nya gränshinder. 

 

Samarbete med kulturella, konstnärliga och vetenskapliga organisationer samt skolor och 

kommuner, samt smidiga kontakter med näringslivet och fackföreningsrörelsen främjar möjligheter 

att fokusera på det nordiska samarbetets potential. 

 

Det nordiska samarbetet mellan kommuner, inklusive traditionell vänortsverksamhet, måste 

utvecklas och återupplivas genom att påvisa dess potential och fördelar för kommuner och 

kommuninvånare. 

 

Pohjola-Norden anser att centrala utvecklingsområden för det nordiska samarbetet, som ska göra 

Norden till den region som bäst integreras, utvecklas och förnyas är: 

 

o Reparation av de skador coronapandemin orsakat det nordiska samarbetet 

o Krisberedskap och inrättande av gemensamma krishanteringsmekanismer 

o Stärkande det utrikes- och försvarspolitiska samarbetet 

o Avskaffande av gränshinder 

o Harmonisering av lagstiftning 

o Enhetlig tolkning av EU-lagstiftningen i alla nordiska länder 

o Samarbete kring invandringsfrågor och integration av nya invånare i Norden 

o Betoning på vikten av kultursamarbete 

o Uppsättande av ambitiösa mål för miljöskydd och klimatpolitik 

o Skapande av ett fungerande system för gemensamma nordiska personnummer 

 

Centrala verksamhetspunkter för att främja nordiskt samarbete 2022: 

• Påverka beslut och verksamhet hos den finska delegationen till Nordiska rådet, den finska 

regeringen och berörda ministerier och myndigheter 

• Verka som ordförande i FNF 

• Öka interaktionen med andra Nordenföreningar 

• Rådgivningskommitténs verksamhet 

• Utöka samarbete och rådslag med kommuner 

• Evenemang såsom Suomiareena och seminariet vid 60-årsjubileet av Helsingforsavtalet 

• Inflytande och synlighet vid Nordiska rådets session 

• Samarbete med andra organisationer och organ för att främja nordiskt samarbete 

• Insändare och annan synlighet i media  
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Årsklocka för 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mål för 2022: 

• Evenemangen når 4 000 personer 

• Gästande experter vid rådgivningskommitténs möten 

• Utökat samarbete med kommuner 

• Synlighet under Nordiska rådet session 

• Återupptagande av samarbete med fackorganisationer och näringsliv 

 

3 Projekt 
 

Förbundet förverkligar, ensam eller i samarbete med andra parter, projekt som främjar Pohjola-

Nordens mål. Projektfinansieringen baseras vanligtvis på extern finansiering och Pohjola-Nordens 

egenfinansiering. Projektet Folkverkstan, i samarbete med Norrbottensdistriktet i Sveriges 

Föreningen Norden är ett bra exempel. Projektet har gjort det möjligt för Norden-centret att verka i 

Uleåborg och stärkt Pohjola-Nordens verksamhet i norra Finland. 

 

Norden-Centrets verksamhet 

Norden-Centrets mål är att bidra till och öka den sociala och politiska debatten mellan länderna, till 

exempel genom att skapa en mötesplats för olika aktörer. Med stöd av centret, kommer man att 

utöka och vidareutveckla transnationella nätverk inom både näringslivet och tredje sektorn. En 

väsentlig del av Norden-Centrets verksamhet är att betjäna Pohjola-Nordens medlemskap, särskilt 

medlemsföreningarna i norra Finland, och att delta i de nordiska ländernas och Nordkalottens 

gemensamma nätverk. 

 

Projekt 

Gemensam nordisk projektverksamhet är en annan central uppgift för Norden-Centret. 

Genomförandet av Folkverkstanprojektet 2020–2022 kommer även fortsättningsvis att vara en 

central del av centrets verksamhet under 2022. Projektet avslutas den 30 september 2022. 

Interreg Nord-projektet är ett samarbetsprojekt med Föreningen Norden Norrbotten. ”Gör det själv” 

-verkstäder och tillhörande föreläsningar i samarbete med Uleåborgs medborgarstugor och Oulu-

Rådgivningskommitténs möte 

Nordiska rådets 
session 

Helsingforsavtalet 60 år 

Rådgivningskommitténs möte 

Rådgivningskommitténs möte 

Rådgivningskommitténs möte 

SuomiAreena 

FNF-seminarium 
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opisto utgör ryggraden i verksamheten. Målet är också att planera ett nytt projekt för att finansiera 

verksamheten de kommande åren. 

 

Luckan-verksamheten 

Norden-Centret fungerar också som mötesplats, Luckan, som erbjuder kulturtjänster på svenska. 

Verksamheten kommer att innehålla ett språkcafé för vuxna varje vecka, där intresserade får 

möjlighet att komma och diskutera på svenska. Syftet med Biocafé är att visa nordisk film av hög 

kvalitet en gång per månad. Utformningen och förverkligandet av Svenska Veckan i Uleåborg är 

en nyckelaktivitet i Luckan, som samlar den svensktalande befolkningen på språkön. Samarbetet 

med Svenska Privatskolan och Barnträdgården fortsätter i nära relation till barnverksamheten. 

 

Samarbete med andra 

Nätverkande med samarbetspartners är en viktig del av Norden-Centrets verksamhet. 

Tillsammans med Utbildning Nord vill man synliggöra det gemensamma norska, svenska och 

finska yrkesutbildningsinstitutet i Övertorneå, Sverige. Målet är att anordna ett besök i Övertorneå 

för att bekanta sig med de olika yrkesutbildningsalternativen på Utbildning Nord. Den primära 

målgruppen är arbetslösa ungdomar, deras handledare och svensklärare i gymnasiet. 

 

Vid Norden-Centret samlas bland annat Pohjola-Nordens ungdomsförbund i Uleåborgsregionen, 

Svenska Privatskolans föräldraförening, Pohjola-Nordens lokalförening och parterna i 

Folkverkstanprojektet. Syftet är att utveckla samarbetet även med andra parter, till exempel genom 

att utforma språkutbildningspaket anpassade för företag och offentlig förvaltning. 

 

Mål för 2022: 

• Syftet med projektet Folkverkstan är att förse kommuner med information och 

verksamhetsmodeller om hur man genomför ”Gör-det-själv”-verkstäder i praktiken. Idéer för 

detta, liksom erfarenheter från redan genomförda verkstäder, kommer att presenteras i 

"Kokboken" som projektet kommer att utmynna i. 

• 30 deltagare besöker Utbildning Nord  

• 20 deltagare besöker språkcaféerna varje vecka 

• Biocafé når 50 besökare till filmerna 

• 350 personer deltar i Svenska Veckans evenemang 

 

4 Organisationsverksamhet samt medlems- och regiontjänster 
 
Då coronapandemin förhoppningsvis avtar och samhället befrias från de restriktioner som 

pandemin orsakar bör förbundets, regionernas och lokalföreningarnas aktiviteter återupptas. Den 

gräsrotsverksamhet som är viktig för Pohjola-Norden sker i föreningarna. Pohjola-Norden har ett 

hundratal föreningar vars verksamhet stöds på många sätt. En nyckelroll i detta har regionerna, 

som genom att samarbeta möjliggör för aktiva inom de små föreningarna, och andra intresserade 

av nordisk verksamhet, att vara med och föra den nordiska stafettpinnen framåt. 

 

I enlighet med beslut från tidigare förbundsmöten är temat för Pohjola-Nordens verksamhet: 

2022 Hållbarhetstänkande 

2023 Kultur och samarbete med andra organisationer 

2024 100-årsfirande 

 

Förbundsmötet 2019 satte som mål för jubileumsåret 2024 att öka antalet medlemmar till 10 000. 

Målet är fortfarande i kraft. 
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Nordens dag förtjänar särskild uppmärksamhet med festflaggning, nordiskt gästabud och andra 

nordiska evenemang. 

 

Förbundets strategiprocess, som påbörjades 2021, kommer att fortsätta under 2022 med syfte att 

godkänna strategin vid 2023 års förbundsmöte. Hållbarhet i dess olika former uppmärksammas. 

 

Som ett resultat av coronapandemin har kommunikationsverksamhet på distans blivit rutin. Då 

pandemiperioden går mot sitt slut, kommer distansaktivitet att förbli en permanent parallell 

verksamhetsform. Men även om att delta på distans har blivit en del av vardagen i 

organisationsverksamheten ersätter det inte människors behov av närvaro, och att mötas och 

uppleva saker tillsammans. 

 

För att så många som möjligt ska kunna delta i Pohjola-Nordens olika evenemang och möten i 

framtiden kommer det även att vara möjligt att delta på distans. Kontakt på distans tillåter inte bara 

fler människor att delta, utan innebär också betydande tids- och kostnadsbesparingar. Nu är det 

möjligt för förbundets region- och andra utskott att träffas oftare. 

 

Nyckelfrågorna i organisationsverksamheten 2022 är: 

• Strategiprocess för utvecklandet av framtida verksamhet 

• Förbundsmötet i Åbo i april 2022 

• Medlemsvärvning och medlemsvärvningstävling 

• Förberedelser för 100-årsjubileet 2024 

• Utbildningar inom olika områden 

• Evenemang för samverkande medlemmar 

• Servicepaletten 

• Evenemangskoncept såsom GoNorden-promenaderna 

• Föreningarnas hemsidor och mailadresser 

• Regiontidningen 

• Vänortsmöten 

• Verksamhetsbidrag till regioner och föreningar 

 

Årsklocka för 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionernas höstmöten 

Förbundsmöte 

Regiontidning 

Nordens dag och 
gästabud 

Regionmöten 

Pono betjänar -virtuellt 
infotillfälle 
 

Pono betjänar -virtuellt 
infotillfälle 
 
 

Pono betjänar -virtuellt 
infotillfälle 
 
 

Litteraturveckan 

Nordkalottkonferensen 
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Mål för 2022: 

• Nordens dag och gästabuden når 2 500 personer 

• GoNorden-promenader hålls på 10 platser 

• Det ordnas fem utbildningar för föreningsaktiva 

• Regionkommittéerna träffas vid behov och regionerna skapar efter eget gottfinnande en egen 

regiontidning för att stödja deras medlemsvärvning 

• Kontaktuppgifter till alla lokalföreningar finns på förbundets hemsida 

• Hålla ett aktuellt medlemsregister tillsammans med föreningarna 

 

5 Skola och bibliotek 
 
Det är värt att börja bygga en nordisk identitet och sammanhållning vid så tidig ålder som möjligt. 

Pohjola-Norden bör se till att så många lärare som möjligt kan lyfta fram de nordiska länderna som 

Finlands närmaste och viktigaste referensgrupp i sin undervisning. 

 

Pohjola-Norden når barn och unga genom skolor och därmed även familjer. Genom att erbjuda 

unga positiva upplevelser av de nordiska länderna och de nordiska språken främjar vi intresset för 

våra grannländer, som även fortsätter i vuxen ålder. De viktigaste samarbetspartnerna i 

skolverksamheten är lärare och lärarstuderande. 

 

Alla skolelever ska under sin skolgång ha möjlighet att lära sig om de nordiska länderna och 

bekanta sig med det nordiska samarbetet samt att delta i ett nordiskt elevutbyte eller lägerskola. 

 

Förståelse och kunskaper i de olika språk som talas i de nordiska länderna är viktigt för att 

fördjupa samarbetet. Pohjola-Norden stödjer genom sin verksamhet svensklärarnas arbete, 

främjar en positiv attityd och väcker intresset för att lära sig svenska. Föreningen har sökt medel 

för att ge ut en nordisk barnrimbok. 

 

Pohjola-Norden strävar också efter att förbättra kunskaperna om nordisk historia. Nordiska ämnen 

behöver mer utrymme i lärarutbildningen. 

 

Nordisk litteraturvecka i november i bibliotek och skolor är världens största läsevent och en 

betydande del av kultursamarbetet för att vårda nordisk kultur och stärka känslan av samhörighet i 

Norden. 

 

Pohjola-Nordens arbete inom skolsektorn organiseras effektivare genom att det koordinerande 

utskottet koncentrerar sig på att utveckla Pohjola-Nordens skolverksamhet och en arbetsgrupp 

med inriktning på elev- och lärarutbyte inrättas.   
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Nyckelåtgärder för att stödja skolverksamheten 2022: 

• Skolbesök 

• Språkläger på Åland, i Sverige och i Danmark 

• Bokstipendier för grund-, gymnasie- och yrkesskolor 

• Rese- och kursstipendier för lärare och lärarstuderande 

• Lägerskolebidrag för klasser 

• Seminarier och utbildningsaktiviteter 

 

Årsklocka för 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Mål för 2022: 

• 100 lärare deltar i lärarseminariet. Programmet utvecklas i samarbete med yrkesgrupper som 

arbetar inom undervisningsområdet 

• Det nordiska samarbetet inom lärarutbildningen främjas 

• Bibliotekssamarbetet med aktörer inom området intensifieras 

• Föreningen skapar ett paket med presentationsmaterial för skolbesök 

• 130 stipendier delas ut 

• Totalt deltar 100 personer i språkkurser 

• Bokstipendier delas även ut till yrkesskolor 

 

6 Kommunikation och marknadsföring 
 
Det centrala målet med förbundets kommunikation är att informera medborgarna om de nordiska 

länderna, deras kultur, sociala förhållanden och nordiskt samarbete, med hjälp av olika medier, 

både elektroniska och traditionella, både nationell och lokal. 

 

Pohjola-Nordens tidning och nyhetsbrev via e-post är nyckelkanaler för föreningens 

kommunikation med medlemmarna. Regionerna ger ut regionala tidningar i syfte att informera 

allmänheten om Pohjola-Nordens verksamhet och de möjligheter som medlemskapet erbjuder och 

därmed stöda medlemsvärvningen. 

 

Förbundet kommer att satsa på kommunikationssamarbete med andra Nordenföreningar. 

Språkkurs Saltvik 

Lärarseminariet 

Bokstipendier 
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Föreningen har också som mål att förbättra kunskapen om de nordiska länderna och det nordiska 

samarbetet i olika medier. 

 

Centrala verksamhetsformer under 2022 är: 

• Medlemstidning två nummer 

• Uppdatering av webbplatsen 

• Regiontidning 

• Uttalanden och ställningstaganden 

• Månadsbrev 

• Föreningsbrev 

• Kommunikationsutbildning 

• Sociala mediekanaler, Facebook och Instagram 

• Issuu.com 

• Webbseminarier 

• Youtube-kanal 

 

Årsklocka för 2022 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Mål för 2022: 

• Förbundets medlemstidning utkommer i mars och oktober 

• En separat regiontidning kommer ut i juni för varje region som så önskar 

• Skicka ett elektroniskt månadsbrev minst 10 gånger per år 

• Ett föreningsbrev skickas till föreningar 3–4 gånger per år 

• Involvera lokala föreningar i innehållsproduktionen 

• Öka antalet följare och öka interaktionen på sociala medier 

  

Månadsbrev januari-juni 

Månadsbrev augusti-
december 

PN-tidning 2/2022 
PN-tidning 1/2022 

Regiontidning 

Föreningsbrev 

Föreningsbrev 
Föreningsbrev 

Föreningsbrev 
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7 Ekonomi och administration 

 

Det ekonomiska missbruk som avslöjats under 2021 och som skedde 2015–2021, både mot 

förbundet och mot Pohjola-Nordens understödstiftelse, som står förbundet nära, undergrävde 

förtroendet för förbundets verksamhet både bland dess medlemmar och offentligt. Försummelsen 

inom ekonomihanteringen orsakade allvarlig skada på förbundets ekonomi, vilket bland annat 

resulterade i personalpermitteringar. Dessutom försvårades verksamheten 2021 av 

coronapandemin som började 2020. 

 

Även lokalföreningarna drabbades av den negativa publiciteten, även om de inte hade någon del i 

de missförhållanden som rådde i förbundet. Ekonomiskt blev även lokalföreningarna ersättare, 

eftersom förbundets svaga solvens gjorde det svårt att betala de medlemsavgiftsandelar som 

hörde till föreningarna. 

 

Efter upptäckten av oegentligheterna vidtog förbundsstyrelsen åtgärder för att korrigera förbundets 

ekonomiska och administrativa rutiner. Dessa åtgärder omfattade återupprättandet av 

arbetsutskottet och förnyandet av förbundets ekonomiska reglemente. Även revisionsbyrån byttes 

ut. Förbundsstyrelsen och arbetsutskottet kommer att övervaka effektiviteten av reformerna. 

Uppföljningen av verksamheten kommer att förbättras. 

 

Externa krafter anlitas för utvärdering av förbundets verksamhet i allmänhet, och effektiviteten i 

stödet till regioner och lokala föreningar i synnerhet. 

 

Pohjola-Nordens understödsstiftelse förnyar sina stadgar för att förbättra sin verksamhet och 

förhindra missbruk likt den förskingring som nu skett. Pohjola-Nordens förbundsstyrelse kommer 

framöver att övervaka understödsstiftelsens verksamhet. 

 

Stabiliseringen av förbundets ekonomi under 2022 kommer att kräva en strikt utgiftsdisciplin så att 

förbundet även ska kunna fullgöra sitt ansvar gentemot lokala föreningar. Förbundets bokslut 

måste visa ett överskott de närmaste åren för att säkerställa bättre likviditet. 

 

För att stärka föreningens egenfinansiering måste medlemsavgifterna höjas. Då förskingringen av 

understödsstiftelsens medel upphört, kommer stiftelsens möjligheter att ge stöd till föreningens och 

föreningarnas verksamhet att återhämta sig. 

 

Den nya föreningslagen beräknas träda i kraft under 2022. Förbundets och lokalföreningarnas 

stadgar kommer att ses över med hänsyn till den nya föreningslagen och erfarenhet av förbundets 

och lokalföreningarnas verksamhet. 

 

8 Nordiska ministerrådets rådgivningstjänst Info Norden 
 
En viktig del av Pohjola-Nordens verksamhet är att ge nordiska invånare information och råd i 

frågor som rör de nordiska länderna och det nordiska samarbetet. 

 

Info Norden är Nordiska ministerrådets rådgivningstjänst för alla som flyttar, studerar, arbetar eller 

planerar att starta företag i de nordiska länderna. Dessutom ger Info Norden information om 

nordiska stödmöjligheter och nordiskt samarbete i allmänhet. En detaljerad handlingsplan för 

Finlands verksamhet sammanställs i samarbete med Nordiska ministerrådets sekretariat och 

projektledare från andra länder. 
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Pohjola-Norden förvaltar Info Norden i Finland. Info Norden-rådgivningen bildades på initiativ av 

Nordenföreningarna och Pohjola-Norden vill även i fortsättningen förvalta Info Norden i Finland. 

Info Pohjola upprätthåller och utvecklar ett omfattande nätverk vars uppdrag är att säkerställa 

tillgång till aktuell och tillförlitlig information och att främja den fria rörligheten i Norden. Info 

Nordens verksamhet ger Pohjola-Norden värdefull information om gränshinder, både gamla och 

nya. 

 

Coronapandemin och de påföljande begränsningarna av rörligheten har avsevärt ökat efterfrågan 

på Info Nordens tjänster. Webbplatserna förnyas och effektiviseras, särskilt ur perspektivet 

sökmotoroptimering och klarspråk. Sidorna uppdateras, framför allt i samarbete med 

socialförsäkrings- och skattemyndigheterna, men även innehållet på de andra sidorna kontrolleras 

av berörda myndigheter. Alla frågor kommer att besvaras. Den finska projektledaren är särskilt 

ansvarig för att utveckla frågetjänsten och översättarsamarbetet. 

 

Alla eventuella gränshinder som framkommer genom frågetjänsten, samt övriga coronarelaterade 

störningar i den fria rörligheten, anmäls till Nordiska ministerrådet. Den finska projektledaren bistår 

den finska representanten för Gränshinderrådet i hans arbete och deltar i nationella och nordiska 

gränshindermöten. Dessutom deltar projektledaren i samarbetsministerns beredning av rapporter. 

 

9 Samarbete med Pohjola-Nordens Ungdomsförbund 
 
Ett effektivt samarbete med Pohjola-Nordens ungdomsförbund är viktigt för Pohjola-Norden. 

Tillsammans kan förbunden effektivare påverka beslutsfattare att främja nordiskt samarbete. 

Förbunden samordnar också sin medelsanskaffning. 

 

Förbundens gemensamma mål är att skapa en tillväxtplattform för nordisk identitet, öka ungas 

intresse för nordiskt samarbete och få dem att gå med i Pohjola-Nordens ungdomsförbund och i 

sinom tid söka medlemskap i Pohjola-Norden. 

 

Förbundet uppmuntrar regioner och lokalföreningar att samarbeta med Ungdomsförbundet och 

dess lokalföreningar när det är ändamålsenligt. 

 

Ungdomsförbundet har huvudansvaret för genomförandet av Nordjobbprojektet i Finland. 

Förbundet, regionerna och lokalföreningarna stödjer Ungdomsförbundet vid behov. 


