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Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, FNV, 
bildades 1970 och är en nordisk samorganisation 
för studieförbunden från de nordiska länderna. 
FNV är ett av de största nordiska samorganisa
tionerna inom folkbildningen.

FNV vill stärka den nordiska identiteten genom 
att främja det nordiska inslaget i nationellt, 
nordiskt och internationellt samarbete.

FNV anser 
att  det nordiska politiska samarbetet bör  

utvecklas och fördjupas med respekt för 
de enskilda ländernas val av annat inter
nationellt samarbete som till exempel  
Europeiska Unionen och Nato,

att  Nordiska Rådet bör ges en starkare  
ställning i det nordiska samarbetet för  
att stärka det parlamentariska inflytandet,

att  det nordiska samarbetet bör öka med  
länderna runt Östersjön och i Nordens 
närområde i övrigt,

att nordiska samorganisationer och deras  
nationella medlemmar har stor betydelse 
för utveckling av demokratin i de nordiska 
länderna och för det nordiska samarbetet,

att de nordiska institutionerna bör ha en  
dialog med samnordiska organisationer 
inför utformningen av beslut om utveck
lingen av det nordiska samarbetet som 
kan påverka utvecklingen av civilsam
hället,

att samnordiska organisationer bör erhålla 
generella verksamhetsbidrag av Nordiska 
Ministerrådet till sin nordiska verksamhet 
utifrån sina egna prioriteringar för att 
främja en långsiktig verksamhet,

att den fria och frivilliga bildningen har stor 
betydelse för utvecklingen i Norden,  
de nordiska länderna och självstyrande 
områdena.

FNV och nordiskt samarbete



1 Nya stadgar antogs av FNVs årsmöte i september 

2005.

FNVs syfte, verksamhet med mera

FNV ska verka för ett ökat nordiskt samarbete 
inom folkbildningsarbetet i sin helhet, med  
särskild tonvikt på områdena demokrati, miljö 
och kultur. 

Medlemskapet i FNV ger

•  goda, trygga och etablerade förbindelser 
med folkbildare från andra nordiska  
länder,

•  erbjudanden och egna inspel om att delta  
i olika nordiska projekt

•  information i aktuella nordiska frågor  
som rör folkbildning, vuxenutbildning  
och kultur,

•  möjligheter att påverka nordisk politik i 
Nordiska Rådet, Nordiska Ministerrådet 
etc.

•  ökad legitimitet i det egna landet för  
nordiskt och internationellt samarbete

•  en mötesplats för erfarenhetsutbyte,  
diskussionsforum med mera med lika
sinnade från hela Norden

Medlemskap i FNV1 kan beviljas nationell 
folkbildningsorganisation och andra frivillig
organisationer, eller motsvarande, från de själv
styrande områdena Färöarna, Grönland och 
Åland och som godtar FNVs stadgar. Associerat 
medlemskap kan beviljas folkbildningsorganisa
tion, ideell förening, institution, myndighet eller 
stiftelse i Norden eller Nordens närområden och 
som godkänner FNVs stadgar.

Organisation och verksamhet
Verksamheten leds av en styrelse som består av 
en företrädare för varje nordiskt land, varav en 
ledamot är ordförande respektive vice ordfö
rande. Styrelsen väljs för en mandatperiod på 
två år.

FNV har årsmöte i augusti eller september.  
I anslutning till årsmötet genomförs Nordiskt 
Ledarforum under två dagar kring ett aktuellt 
tema.

FNVs verksamhet utgörs främst av olika nor
diska projekt, vilka finansieras med deltagar
avgifter och ibland med stöd från Nordiska  
Ministerrådet.

En annan viktig uppgift för FNV är att sam
arbeta med andra nordiska folkbildningsorga
nisationer, till exempel inom ramen för NFiS, 
Nordiska Folkbildningsorganisationer i Sam
verkan.

FNV arbetar också med opinionsarbete gent
emot politiker och andra beslutsfattare för ett 
levande nordiskt civilsamhälle och folkbild
ningens samhällsnytta.

Nordiska Folkbildarpriset
FNVs Nordiska Folkbildningspris utdelas i  
anslutning till årsmötet. 

Finansiering
FNVs basverksamhet som styrelsemöten, sek
retariat och arbetsgrupper finansieras främst 
genom medlemsavgifter.



©
 Ja

n 
20

08
 F

N
V

 • 
G

ra
fi

sk
 fo

rm
: C

on
Fo

rz
a 

Sv
är

d 
&

 S
ön

er
 T

ry
ck

er
i, 

Fa
lk

öp
in

g 
20

08

Medlemmar
FNVs medlemmar är ledande nationella folkbildningsorganisationer med lokala 
avdelningar och regioner i varierad omfattning. FNVs medlemmar har dessutom 

närmare 200 andra nationella frivilligorganisationer som medlemmar. 

FNVs medlemsorganisationer januari 2008

Danmark
LOF:s landsorganisation    www.lof.dk
NETOP – nätverk för upplysning   www.netoplysning.dk

Finland
Landsbygdens bildningsförbund, MSL  www.msl.fi  
Svenska Studiecentralen, SSC   www.ssc.fi
VISIO – de Grönas studieförbund   www.visili.fi
Ålands bildningsförbund   

Norge
Senterpartiets studieförbund, Sfp   www.senterpartiet.no 

Sverige
Studieförbundet Vuxenskolan, SV   www.sv.se

Sekretariat
FNVs arbete leds av styrelsen. Generalsekreteraren svarar för den löpande  

verksamheten och kontakterna med medlemsorganisationerna, andra nordiska 
samorganisationer, Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet med mera.

FNVs sekretariat är placerat vid Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli, 
Stockholm, Sverige. Lennart Falegård är anställd på deltid som generalsekreterare.

Förbundet Nordisk Vuxenupplysning

c/o SV, Box 1109 • SE – 111 81  Stockholm
Telefon + 46 8 587 686 21

Mobiltelefon + 46 708 55 30 89
Fax + 46 8 587 686 01

www.fnv.se • lennart@sv.se
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