Dagsorden til møde i Internationalt udvalg
Torsdag den 7/12 2017
Silkeborg

Medlemmer: Jakob Konnerup, Lars Nygård, Arne Bondo, Jakob Walløe, Sabine Jensen, Bo Storm

Dagsorden:

-

Skal Naturvejlederforeningens internationale udvalg engagere sig i Bulgarien (se tidligere
udsendte mail)

Lars Nygaard har mødt vedkommende der arbejder med et projektet i Bulgarien. Umiddelbart er det
ikke noget vi skal arrangere os i, måske skal vi bruge energien andre steder. At støtte projektet vil
kræve et enormt arbejde, og forbundet med mange problemer da det foregår med et land som
Bulgarien.
Jakob Walløe kan tage det med til andre samarbejdspartnere hvor en evt. finansiering kan fås til at
hjælpe med sådanne et projekt. Nordea fonden kunne evt. tænkes at ville udbrede det udlandet. Vi ser
hvad der sker.
-

Rapport over konferencer i 2017 (Lars Nygaard og Sabine og Bo)

Vi havde en snak om de forskellige konferencer vi havde deltaget i. Vi aftalte at der skal være deltagelse
i konferencen i Ungarn til marts 2018. Det besluttes hurtigt.
-

Seminar med Finland

Vi havde en god snak om vores Twinning aftale med Finland. En studie rejse derop med start i Helsinki i
2018, kan være en god mulighed for at komme videre med Naturvejledningen i Danmark. Det kunne
være en vintertur, hvor vi skal lære af Finland hvordan de formidler natur om vinteren i skolerne mm.
Vi venter på svar fra Finland
Vi blev enige om at arbejde videre, og prøve at foreningen kan give et øget tilskud til en studierejse, så
vi kan komme flere afsted.
Lars Nygaard vil se på ekstern finansiering via fonde, Bo storm tager sig af kontakten til Finland, Jacob
Walløe vil tage det med til bestyrelsen.
-

International folder

Lars Nygaard har kigget på en ny folder på engelsk. Han har lavet et udkast, som vi i udvalget kan læse
igennem og komme med kommentarer til. Den skal sættes op til en rigtig flyer til tryk, Jakob Konnerup
får sat den klar.
Jakob Walløe laver et Facebook opslag med efterspørgsel af billeder, så får vi billeder til folderen.
-

ERF i Bayern i 2020 september

Vi følger hvad der sker, men satser på deltagelse med så mange som muligt. Rejse i bus med studier
undervejs.
-

Engelsk version om Naturvejleder uddannelsen

Bestyrelsen ser på det, men venter og ser hvad der sker med uddannelsen inden for et par år.
-

Nyt fra Bestyrelsen

Jakob Walløe orienterede kort om Naturvejleder uddannelsen, som kommer til at ændre sig grundet
ændrede økonomiske tilskud. Det fylder meget i bestyrelsen. Til årskonferencen vil der komme mere
info.
Internationalt arbejde skal fylde mere i bestyrelsen. Jakob Walløe er repræsentant for bestyrelsen, og
en god ting vil være at vi deltager i et Bestyrelsesmøde hvert år. Et punkt på hvert bestyrelsesmøde skal
være Internationalt udvalg.
IU skal være en naturlig sparringspartner i forhold til den nye uddannelse, da vi ved hvad der sker andre
steder i verden, via alle vores kontakter.
-

Evt.

Et forslag vil være at vi afholder en international konference i Danmark. Vi prøver at tænke over det og
snakke sammen om det. Får vi en ide så sender vi den internt til hinanden inden Jakob Walløe tager det
videre til bestyrelsen.
Pt arbejder Bo på at lave et Nordisk seminar i Sverige. Der er kontakt til Nordisk Råd, vi ser hvad
arbejdet kan ende med. Hvis det kommer, bliver det i Borlänge i Sverige.

Der er indkøbt 100 stk. stofmærker med ERF logo. Bo storm sender et eks ud til dem af vores
medlemmer der gerne vil have et, og der opfordres til at bære og bruge mærket på mails, breve og
tøjet, så vi signalerer vores medlemskab og tilhørsforhold til vores Europæiske kollegaer.
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