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”Resa genom Barents fyra länder i midnattssolens sken” – Återblick vid
Föreningen Nordens årsmöte den 17 januari 2018
Föreningen Nordens årsmöte inleddes som vanligt, med en återblick på sommarresan, som
2017 gick till Barents fyra länder Finland, Ryssland, Norge och Sverige. Genom Margareta
Eklund Jimars och maken Dicks kameraöga fick vi på nytt uppleva Barentsresan. Den blev
ännu mer exotisk i den återblick på 275 bilder som vi fick följa med på.
Antalet deltagare till Barents var uppdelat på två resor dels den 27 juni–4 juli med 35
deltagare och dels den 4 juli–11 juli med 32 deltagare.
Resan utgick från Luleå med buss till Rovaniemi-Salla-Murmansk-Petsamo-KirkenesTanaälven-Nordkap-Honningsvåg-Hurtigruten-Hammerfest-Enontekiö-Jukkasjärvi-Kiruna
och flyg till Landvetter. Bussresan var på 320 mil. Vi fick uppleva ett fantastiskt landskap,
mycket mer levande än vad vi sydlänningar kan föreställa oss och dessutom ljuset dygnet
runt. Ett stort tack till Margareta och Dick som gav oss möjligheten att återuppleva
sommarresan 2017.
Deltagarna hade förberett sig väl genom att Föreningen Norden har haft 9 studiecirklar med
rubriken ”Barents-Ett gränsland i Norden” med 95 deltagare.
Hedersgäst
En särskild hedersgäst vid årsmötet var Roland Östling, som varit medlem i Föreningen
Norden i mer än 25 år därför blev dekorerad med 25-årsnålen och ett stort fång med tulpaner.
Ny flagga
Som hedersgäst fick Roland Östling också uppdraget att inviga den nyinköpta nordiska
flaggan. Den är gul med ett rött kors. Flaggan är en rekonstruktion av det riksbaner som
användes av Erik av Pommern som kung över Kalmarunionen. Den återinfördes 1985 som en
symbol för Norden.
Styrelse 2018
Ordförande Erling Alriksson, vice ordförande Ing-Marie Samuelsson och ledamöter
Staffan Bjerrhede, Margareta Eklund Jimar, Birgitta Friberg, Ralf Lorentzon, Agneta Olsson,
Lena Hallerstig, Robert Lindström, Gun-Britt Schöneman, Margareta Bjuhr, nyval, Gunnar
Smith, nyval och Hans Theo Buschhausen också nyval.
Avtackade
Alice Halfvordsson lämnade styrelsen efter att ha haft ansvaret för matsedeln vid 18 gästabud.
Ett jättestort tack för hennes insatser. Vidare lämnade Walter Albrektson styrelsen efter ett
antal år som kassör. Ett stort tack till Walter.
Bengt Hedberg som avled i somras, var ledamot i styrelsen under några få år, men gjorde
under den korta tiden betydande avtryck i Föreningen Nordens arbete.
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