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NFS ÖVERGRIPANDE MÅL
Under 2013 fortsatte NFS sitt arbete med att främja ett hållbart, inkluderande och rättvist
arbetsliv, i Norden, Europa och globalt.
De övergripande målen i NFS arbete är att värna de fackliga fri- och rättigheterna; att
främja nordiskt, europeiskt och globalt samarbete som utgår ifrån arbetstagarnas
rättigheter; att bidra till att den nordiska kollektivavtalsmodellen utvecklas och förstärks;
samt att bidra till full sysselsättning och ett hållbart arbetsliv.
Utifrån de övergripande målen, har NFS under 2013 särskilt prioriterat arbetet kring den
nordiska kollektivavtalsmodellen, ungdomsarbetslöshet, samt arbetskraftens rörlighet i
Norden, Europa och globalt.

PRIORITERADE OMRÅDEN
Under 2013 har NFS arbete fokuserat på NFS vision om ett hållbart, inkluderande och
rättvist arbetsliv och på den nordiska kollektivavtalsmodellen.
Grönlandskonferensen, med både den sociala men även den ekologiska och ekonomiska
dimensionen, var ett konkret exempel på det pågående arbetet för ett hållbart arbetsliv
som NFS påbörjade under 2012.
Ett annat prioriterat område har varit den nordiska kollektivavtalsmodellen, som NFS ser
som för ett verktyg både för ett bättre arbetsliv och för en ökad konkurrenskraft i Norden.
Kollektivavtalsmodellen kan även vara ett verktyg för att möta den ekonomiska krisen samt
ett verktyg mot ungdomsarbetslöshet.

Nordiska kollektivavtalsmodellen
Under 2013 arbetade NFS för att lyfta fram och sprida goda exempel på hur fack och
arbetsgivare tillsammans arbetar för att möta ekonomins utmaningar och omställningen till
en grönare ekonomi, samt hur man genom kollektivavtal kan underlätta för unga på
arbetsmarknaden. Detta arbete gjordes inom projektet ”Kollektivavtal för att möta
ekonomisk kris och grön omställning”. Nordiska Ministerrådet stödde projektet med
medel.
Inom ramen för projektet togs det fram en större broschyr där exempel på avtal från de
nordiska länderna lyftes fram. Broschyren togs fram på svenska respektive på finska, och
delades ut i samband med det nordiska jobbtoppmötet (se mer under rubriken Nordiskt
jobbtoppmöte), samt skickades ut till medlemsorganisationerna och nordiska politiker.
Vidare togs en kort animerad film fram, på svenska och på engelska, som i korthet beskrev
några av de exempel på avtalslösningar som fanns i broschyren. Den svenska versionen har
visats cirka 800 gånger på Youtube, och lades också upp på några av NFS
medlemsorganisationernas hemsidor samt visades på Nordiskt jobbtoppmöte.
Under 2013 följde NFS utvecklingen kring den grönländska Storskalaloven och gjorde på sitt
styrelsemöte på Grönland ett uttalande där NFS uppmanar det grönländska landsstyret att
stå upp för den nordiska arbetsmarknadsmodellen.
Efter regeringsskiftet i mars 2013 reviderades lagen och dess nuvarande form innehåller
förbättringar när det gäller arbetstagarnas rättigheter.
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Arbetskraftens rörlighet
Under 2013 fokuserades NFS arbete inom gränshinder främst mot gränshinder i
arbetslöshetsförsäkringarna. NFS uppvaktade den svenska arbetsmarknadsministern Hillevi
Engström, ordförande för Ministerrådet för arbetsliv under det svenska ordförandeskapet,
tillsammans med LO, TCO och Sacos ordförande, för att understryka behovet av att
avskaffa gränshinder inom arbetslöshetsförsäkringen. Vidare skrev NFS en debattartikel
tillsammans med a-kassornas samorganisation i Sverige respektive Danmark, samt svenska
Föreningen Nordens ordförande, som publicerades på SvD Debatt, där problematiken i
arbetslöshetsförsäkringen vid gränsarbete togs upp.
Tillsammans med Sveriges största a-kassa, AEA, togs också fram en uppskattning om hur
många som drabbas varje år av gränshinder i a-kassan. Uppskattningsvis förlorar runt 100
personer i Sverige varje år den inkomstbaserade ersättningen, och beviljas istället enbart
grundbelopp, detta enbart på grund av gränshinder i a-kassan. Detta lyftes fram
kontinuerligt under året, bland annat på runda-bords-samtal om gränshinder, arrangerat av
Öresundskommiteen.
NFS publicerade även en rapport om gränshinder inom socialförsäkringarna, som
presenterades på NFS styrelsemöte den 25 april.

Hållbart arbetsliv, socialt, ekonomiskt och ekologiskt
Under styrelsemötet på Grönland i april antog NFS styrelse ett uttalande om den nordiska
arbetsmarknaden och hur konkurrenskraften i Norden skulle kunna säkerställas. Mer om
detta uttalande under rubriken ”Grönlandskonferens”. På samma styrelsemöte antogs
även en gemensam debattartikel, undertecknad av NFS generalsekreterare samt
medlemsorganisationernas ordförande, som publicerades inför Nordiskt jobbtoppmöte i
maj. Artikeln översattes och publicerades i alla de fem nordiska länderna. Budskapet var att
Norden behöver investera i en hållbar framtid. Det är dags att ta nya strukturella initiativ
för att på kort och lång sikt öka sysselsättningen och Nordens konkurrenskraft. Man
efterlyste gemensamma strategier för de nordiska länderna inom tre områden:
infrastruktur, forskning och utbildning samt för våra stora naturresurstillgångar. Konkreta
åtgärder som föreslogs var bland annat snabbtåg mellan Stockholm, Oslo, Köpenhamn och
vidare till Europa över Fehmarn, en konkret gemensam nordisk handlingsplan för
forskningssamarbete, och gemensamma naturresursstrategier för naturresurserna i de
nordiska länderna.
NFS publicerade i december en rapport om resursutvinning, klimatpåverkan och fackets
roll, skriven av forskaren Bela Galgoczi från European Trade Union Institute, ETUI.
Rapporten publicerades endast på engelska. Rapporten är tänkt att vara en ingång till
diskussionen inom fackföreningsrörelsen i de nordiska länderna, om hur fackföreningarna
kan och bör arbeta med frågor som rör klimatförändringar och miljö, i relation till
kärnområden som arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.
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KANALER FÖR NFS PRIORITERADE OMRÅDEN

Norden
Det nordiska samarbetet är den viktigaste kanalen för NFS arbete. Det officiella nordiska
samarbetet upplever just nu en renässans och viljan till ökat samarbete, både
mellanstatligt och parlamentariskt, är märkbar bland nordiska politiker.
Under 2013 har NFS ytterligare stärkt sitt samarbete med Föreningarna Norden och andra
nordiska organisationer, dels genom starten av Organisationernas Nordiska Nätverk ONN
men också genom det gemensamma arbetet för ett Nordens Hus i Stockholm.
Vidare har NFS ytterligare byggt upp relationer med Nordiska Ministerrådets nye
generalsekreterare, genom möten men också genom skrivelser och brev till det nordiska
samarbetet där vi frågat om ökat samarbete. Arbetet har också startat inför
jubileumskonferensen för den nordiska gemensamma arbetsmarknaden som fyller 60 år
2014. På tjänstemannanivå, så deltog en högre tjänsteman från Nordiska Ministerrådet på
styrelsens styrelsemöte i Oslo i november, och kansliet har frekvent haft kontakt med
tjänstemän på olika nivåer inom det nordiska samarbetet.

Östersjön
Utvecklingen i Östersjöregionen som helhet är en prioriterad fråga för den fackliga rörelsen
i Norden. För NFS medlemsorganisationer är BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network) ett
viktigt verktyg för att få till stånd ett erfarenhetsutbyte mellan Östersjöregionens fackliga
centralorganisationer och utveckla ett gemensamt förhållningssätt till gemensamma
problem.
Arbetskraftens rörlighet är en nyckelfråga för NFS när det gäller Östersjöarbetet, eftersom
ekonomier och arbetsmarknader runt Östersjön blir allt mer sammanflätade. Fackliga
rättigheter i östersjöområdet är också en viktig fråga inom BASTUN. Trots många försök att
försvara löntagarnas intressen i krisen, har det fackliga medlemsantalet fortsatt att sjunka.
Om inte denna utveckling bryts finns nu en reell risk för att flera av Nordens grannländer i
praktiken utvecklas till ”fackföreningsfria zoner”.

BASTUN
NFS verkade under 2013 för att utveckla BASTUN som ett väl fungerande nätverk för
fackliga organisationer i Östersjöregionen.
Fram till juni 2013 hade FNPR från Ryssland ordförandeskapet i BASTUN. Ordförandeskapet
delades av de två ryska organisaktionerna KTR och FNPR medan FNPR tog den
koordinerande rollen. Ordförandeskapet fungerade väl och dess sista möte hölls i St.
Petersburg den 15 maj 2013 med temat trepartssamarbete i Ryssland.
Från 1 juli 2013 fram till sista juni 2014 har Finland ordförandeskapet i både
Östersjöstaternas råd, CBSS, och BASTUN eftersom ordförandeskapet i BASTUN följer
Östersjöstaternas råds rotationsordning. Ordförandeskapet delas av de tre finska
organisaktionerna SAK, STTK och Akava men STTK tar den koordinerande rollen. Det första
mötet under det finska ordförandeskapet hölls i Helsingfors i oktober 2013 där huvudtemat
var organisering. Bland annat presenterade NORDIC-IN den baltiska organiseringsakademin
BOA.
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Baltic Sea Labour Forum
Baltic Sea Labour Forum (BSLF) bildades i början av 2012. Syftet med forumet är att främja
social dialog, trepartsstrukturer och samarbete, som viktiga inslag i en hållbar ekonomisk
tillväxt och social utveckling i östersjöregionen. Under 2013 har arbetet främst bestått av
arbete med arbetskraftens rörlighet. Detta var också huvudtemat på det årliga
rundabordsmöte som hölls i november 201, där arbetsmarknadens parter och andra
organisationer samt statliga myndigheter medverkade. Under 2013 tog man också fram en
handlingsplan för arbetskraftens rörlighet.
Östersjöstaternas råd (CBSS) har haft ansvar för forumets sekretariat från 1 januari 2013.
NFS har deltagit i BSLF facilitator team, som höll fyra möten via videolänk under 2013. I
slutet av 2013 hade BSLF 27 arbetsmarknadsorganisationer som medlemmar, inklusive
arbetsgivarorganisationer från Danmark, Tyskland, Litauen, Lettland och Estland. NFS och
BASTUN har observatörsstatus i BSLF.

NFS Östersjöfond
NFS Östersjöfond är ett verktyg för att solidariskt stödja de fackliga organisationerna i
Baltikum, Polen och de områden i Ryssland som gränsar till Östersjön, i deras kamp för att
höja organisationsgraden, stärka det fackliga inflytandet samt för att utveckla välfärden i
respektiva länder.
Industrianställda i Norden (Nordic-IN), Nordiska transportarbetarefederationen (NTF) och
Nordiska unionen för hotell-, catering- och restauranganställda (NU HRCT) sökte pengar
från fonden för projektet BOA – Baltisk Organiseringsakademi för verksamhetsåret 2013.
NFS presidium beslutade i april 2013 att stödja projektet med 10 000 EUR. Projektet kunde
vid slutet av 2013 visa tydliga positiva resultat när det gäller en högre facklig
organiseringsgrad i Estland och Litauen. Nordic-IN har även rapporterat tillbaka till NFS om
utvecklingen.

Europa
NFS Europautskott sammanträdde kontinuerligt under året, i samband med EFS
styrelsemöten samt inför EFS mittvägskonferens i Dublin i juni 2013.
NFS anordnade i mars, tillsammans med Nordic Financial Unions, NFU, ett seminarium om
EMU och utvecklingen mot en fördjupad ekonomisk integration. Två ansedda talare inledde
seminariet, Sixten Korkman, ekonomiprofessor vid Aalto universitet i Helsingfors, och
Philippe Pochet, direktör för det fackliga forskningsinstitutet European Trade Union
Institute (ETUI). Seminariet modererades av NFUs dåvarande generalsekreterare Christina
J. Colclough.

Världen
I maj 2014 kommer IFS att hålla sin världskongress i Berlin. För att underlätta den nordiska
samordningen inför och under kongressen, bildades en IFS-arbetsgrupp, där alla NFS
medlemsorganisationer är representerade. Gruppen sammanträdde en gång under hösten
2013.
På hösten 2013 beslutade man att Jens-Erik Ohrt (LO Danmark) kommer att efterträda
Trine Lise Sundnes (LO Norge) som medlem i ILOs Governing Body, där man sitter på ett
nordiskt mandat.
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KONFERENSER OCH SEMINARIER 2013

Grönlandskonferens, Ilulissat, 24-25 april 2013
För första gången i sin 40-åriga historia höll NFS ett möte på Grönland. Under den 23-25
april 2013 befann sig ett 50-tal konferensdeltagare inklusive NFS styrelse i Ilulissat, på
Grönland, för att lära sig mer om Grönlands näringsliv och arbetsmarknad, samt diskutera
hållbar tillväxt och hållbart arbetsliv. Konferensen finansierades delvis av Arktiska rådet.
Den 23-24 april var konferensdagar. Syftet med konferensen var att ge Nordens fackliga
ledare kunskap om och insikt i Grönlands specifika utmaningar och hur klimatet påverkar
oss alla från Grönland till Europa, samt inspiration till ett fortsatt fackligt arbete med frågan
om ett hållbart arbetsliv på hemmaplan. Programmet innehöll bland annat talare från
näringslivet, från Grönlands ekonomiska råd, och från den nyss avgådda regeringen.
Deltagarna hann även med ett studiebesök i en räkfabrik, och en tur på Ilulissat isfjord. En
fullständig konferensrapport finns på NFS hemsida.
På konferensen presenterades även utgångspunkterna i en kommande rapport från ETUI,
finansierad av NFS, om fackliga strategier vid storskalig naturresursutvinning. Ämnet var
mycket aktuellt eftersom Grönland 2013 stod inför planer på en begynnande storskalig
utvinning av mineraler.
Den 25 april hölls NFS styrelsemöte. Baserat på diskussionerna inför och under
konferensen, antog NFS styrelse ett uttalande där man uppmanade de nordiska
regeringarna att ta vara på och utveckla de nordiska samarbetstraditionerna, för att
ytterligare förbättra arbetsmarknaden och stärka konkurrenskraften. Norden måste satsa
på full sysselsättning och motverka social dumping, samtidigt som man bör eftersträva en
hållbar tillväxt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Man påpekade även behovet av en
gemensam nordisk naturresursstrategi.

Nordiskt jobbtoppmöte, Stockholm, maj 2013
Den 16 maj arrangerades Nordiskt Arbetsmarknadsmöte i Stockholm, där de nordiska
statsministrarna och arbetsmarknadsministrarna deltog. Under mötet arrangerade NFS ett
seminarium om den nordiska kollektivavtalsmodellen, som lyfte upp några praktiska
exempel på kollektivavtal som förbättrar ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden. På
seminariet medverkade Finlands arbetsminister Lauri Ihalainen, som berättade om den
finska ungdomsgarantin och trepartssamarbetet i Finland. Tobias Eriksson från
Teknikföretagen berättade om Yrkesåret och introduktionsavtalet som Teknikföretagen
tecknat. Johan Ingelskog från Kommunal berättade om två avtal som Kommunal nyligen
tecknat, om arbetslivsintroduktionsanställningar för ungdomar utan utbildning som vill
arbeta inom avtalsområdet, och om introduktionsanställningar för de med vård- och
omsorgsutbildning. YS nya ordförande Jorunn Berland berättade om den nordiska
traditionen av avtal och förhandling, som också lett till en god omställningsförmåga i
Norden. Seminariet modererades av NFS dåvarande generalsekreterare Loa Brynjulfsdottir.

Nordiska rådets session, Oslo, november 2013
NFS var representerade under Nordiska Rådets session genom utredarna Maria Karlman
Noleryd och Mika Domisch. I samband med sessionen bildade ett antal nordiska ideella
organisationer ett nätverk, Organisationernas Nordiska Nätverk (ONN). NFS deltog i
bildandet av ONN.
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Norden-Tyskland
Den 17-18 gjorde en delegation från NFS ett studiebesök Berlin arrangerat av Friedrich
Ebert-Stiftung. Tyskland, som Europas största ekonomi och en av Nordens viktigaste
handelspartner, spelar en viktig roll för Norden både ekonomiskt, politiskt och fackligt.
Trots den ekonomiska framgången har Tyskland Europas största andel av ”working poor”
och fackens inflytande samt den fackliga organisationsgraden har sjunkit under de senaste
åren.
NFS fick möjlighet att träffa och knyta kontakter med olika fackliga aktörer från både DGB
och dess förbund samt forskare med facklig bakgrund. I fokus stod den nordiska modellen
och den tyska agendan med ett tydligt krav på en lagstadgad minimilön samt en ambitiös
och framtidsorienterad agenda när den gäller en hållbar utveckling av ekonomin och hela
samhället.

NFS ARBETSFORMER
NFS utvecklar kontinuerligt arbetsformerna och den stora utmaningen för NFS kansli under
2013 har varit att fokusera på de prioriterade områdena och integrera de frågor som NFS
arbetar med bättre i varandra, utan geografiska ramar. Arbetssättet blir alltså mer
projektliknande. Till hjälp har kansliet haft en konsult från Scandinavian Leadership och
processverktyget LOTS®, som går ut på att man planerar sin verksamhet på ett strukturerat
sätt utifrån organisationens vision och prioriteringar.
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STYRELSEN 2013
Styrelsen har under året haft två ordinarie sammanträden:
25 april
20 november

Ilulissat, Grönland
Oslo

Styrelsens ledamöter 2013
LO Danmark

Lizette Risgaard
Marie-Louise Knuppert

FTF Danmark

Bente Sorgenfrey
Kent Petersen

AC Danmark

Erik Jylling (t.o.m. juni)
Ingrid Stage (fr.o.m. juli)
Martin Teilmann

FFC/SAK Finland

Lauri Lyly
Matti Huutola

STTK Finland

Mikko Mäenpää
Antti Palola

Akava Finland

Sture Fjäder, NFS ordförande
Heikki Kauppi

SIK Grönland

Jess G. Berthelsen

ASI Island

Gylfi Arnbjörnsson, NFS vice ordförande

BSRB Island

Elín Björg Jónsdóttir

LO Norge

Roar Flåthen (t.o.m. maj)
Gerd Kristiansen
Tor-Arne Solbakken (fr.o.m. maj)

YS Norge

Tore Eugen Kvalheim (t.o.m. mars)
Jorunn Berland
Erik Kollerud (fr.o.m. mars)

Unio Norge

Anders Folkestad
Eli Gunhild By (t.o.m. december)
Solveig Kopperstad Bratseth (fr.o.m. december)

LO Sverige

Karl-Petter Thorwaldsson
Tobias Baudin

TCO Sverige

Eva Nordmark
Helena Johanson

Saco Sverige

Göran Arrius
Anitha Wijkström
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ORDFÖRANDEMÖTEN 2013
Den 15 maj 2013 hölls ett ordförandemöte i Stockholm liksom den 5 juni 2013 i Dublin i
samband med EFS halvvägskonferens.

PRESIDIET 2013
NFS presidium har under året hållit sex protokollförda sammanträden.
Presidiet har bestått av:

Sture Fjäder, Akava (ordförande)

Gylfi Arnbjörnsson, ASI (vice ordförande)

Karl-Petter Thorwaldsson, LO Sverige

Lizette Risgaard, LO Danmark

Jorunn Berland, YS

Loa Brynjúlfsdóttir, NFS generalsekreterare
(t.o.m. augusti)

Christina J. Colcloug, NFS tf generalsekreterare
(augusti-november)
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REVISORER 2012
Revisorer har under verksamhetsåret varit:
Nils-Erik Hagsten
Arto Kuusiola
Jenny Bodell Hagberg

Auktoriserad revisor
FFC/SAK Finland
TCO Sverige

NFS SEKRETARIAT 2013
Anställda vid NFS sekretariat har under 2013 varit:
Loa Brynjúlfsdóttir (IS)t.o.m. augusti, Christina J. Colclough (DK) augusti-november, Eva
Carp (SE), Maria Karlman Noleryd (SE) och Mika Domisch (FIN).

NFS MEDLEMSORGANISATIONER 2013
Landsorganisationen i Danmark (LO)
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)
Akademikernes Centralorganisation (AC)
Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC/SAK)
Finlands Tjänstemannacentralorganisation (STTK)
Centralorganisationen för högutbildade i Finland (Akava)
Samtak
Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK)
Althýdusamband Íslands (ASÍ)
Bandalag Starfsmanna Ríkis og Bæja (BSRB)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)

MEDLEMSORGANISATIONERNAS MEDLEMSANTAL
LO Danmark
FTF
AC
FFC
STTK
Akava
Samtak
SIK
ASI
BSRB
LO Norge
YS

872.129
349.000
144.148
747.284
383.818
404.264
6.179
96.811
19.000
880.769
225.214

10

Unio
LO Sverige
TCO
Saco

238.524
1.291.573
968.866
475.274

NFS medlemsorganisationer hade under 2013 drygt 7,1 miljoner betalande medlemmar.
Det totala antalet medlemmar (inklusive studenter och pensionärer) är drygt 8,7 miljoner.

MEDLEMMAR I BALTIC SEA TRADE UNION NETWORK (BASTUN)
LO Danmark
FTF, Danmark
EAKL, Estland
TALO, Estland
FFC/SAK, Finland
STTK, Finland
Akava, Finland
DGB, Tyskland
LBAS, Lettland
LPSK, Litauen
LP ”SOLIDARUMAS”, Litauen
LDF, Litauen
LO Norge
YS, Norge
Unio, Norge
NSZZ Solidarnosc, Polen
All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ), Polen
Trade Unions Forum (FZZ)
FNPR, Ryssland
KTR, Ryssland
LO Sverige
TCO, Sverige
Saco, Sverige

från och med juli 2013
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NFS-MÖTEN OCH MÖTEN SOM NFS SEKRETARIAT DELTAGIT I 2013
23 januari
28 januari
31 januari
1 februari
4 februari
5 februari
13 februari
19 februari
21 februari
25 februari
4 mars
5-6 mars
18 mars
2 april
8-11 april
10-11 april
17 april
24 april
25 april
3-7 maj
7 maj
14 maj
15 maj
15-16 maj
4 juni
5 juni
5-6 juni
17-18 juni
1-7 juli
23 augusti
26-27 augusti
17-19 september
1 oktober
4 oktober
7 oktober
9-11 oktober
15 oktober
18 oktober
21 oktober
22-23 oktober
28-31 oktober
28-31 oktober
30 oktober-1 november
1 november
5 november
6 november
6 november
7 november
14-15 november

NFS Tillväxtnätverk
EFS 40-årskonferens
NFS förmöte inför EMCO- möte
NFS strategigrupp
Möte med Sveriges samarbetsminister
Möte med Ewa Björling, ordf MR-SAM
NFS arbetsgrupp för arbetskraftens rörlighet
Seminarium om nordiska vägar ut ur krisen
Möte med Dafinn Høybråten, tillträdande
generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet
Möte Sveriges arbetsmarknadsminister Hillevi Engström
NFS Europautskott
EFS styrelse
Fackligt seminarium om Economic Governance i EU
NFS presidium
ILOs 9:e europeiska regionalkonferens
Nordiska rådets temasession
Presidiemöte (extrainsatt)
Grönlandskonferens
NFS styrelse
LO Norge kongress
Presidiemöte
BASTUN
NFS ordförandemöte
Nordiskt jobbtoppmöte
NFS Europautskott
NFS ordförandemöte
EFS mittvägskonferens
Studieresa till Berlin
”Almedalsveckan”
Presidiemöte
Möte med de nordiska arbetsmarknadsministrarna
SIK kongress
Workshop Investeringsplan
NFS strategigrupp
World Day for Decent Work (IFS, EFS och GUF årliga
gemensamma aktionsdag)
IFS styrelsemöte
Presidiemöte (extrainsatt)
Presidiemöte (extrainsatt)
NFS Europautskott
EFS styrelse
Nordiska rådets session
Forum för Organisationernas Nordiska Råd
BASTUN
Baltic Sea Labour Forum
IFS arbetsgrupp
NFS presidium
NFS Europautskott
EFS styrelse
Saco kongress

Stockholm
Madrid
Bryssel
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Oslo
Stockholm
Bryssel
Bryssel
Stockholm
Videolänk
Oslo
Stockholm
Telefonmöte
Ilulissat, Grönland
Ilulissat, Grönland
Norge
Videolänk
St. Petersburg
Stockholm
Stockholm
Dublin
Dublin
Dublin
Berlin
Visby
Stockholm
Övertorneå
Qaqortoq,
Grönland
Köpenhamn
Stockholm

Bryssel
Telefonmöte
Telefonmöte
Bryssel
Bryssel
Oslo
Oslo
Helsingfors
Helsingfors
Stockholm
Arlanda
Bryssel
Bryssel
Stockholm
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20 november
28 november
2 december
3-4 december
4-5 december
11 december

NFS styrelse
Nordisk konferens om inkluderande arbetsliv
NFS Europautskott
EFS styrelse
STTK kongress
Runda-bords-samtal om gränshinder,
Öresundskomitteen

Oslo
Stockholm
Bryssel
Bryssel
Helsingfors
Stockholm

