Til behandling på Nordmanns-Forbundets Årsmøte 8. juni 2020

FORSLAG OM SAMMENSLÅING AV NORDMANNS-FORBUNDET OG
NORGE-AMERIKA FORENINGEN
1. BAKGRUNN:
1.1 Nordmanns Forbundet:
Nordmanns-Forbundet (NWW) er en medlemsorganisasjon for nordmenn i utlandet, norske
etterkommere og venner av Norge. Foreningen er 112 år i 2019. NWW er den eneste
frivillige organisasjonen som representerer nordmenn bosatt i utlandet. NWWs
fokusområder de senere år er å fronte sine medlemmers interesser, opprettholde nettverk
og fremme kontakt med venner av Norge, med prioritet på Nord-Amerika. Arbeidet med
dobbelt statsborgerskap har vært den største merkesaken de siste årene. Videre driver NWW
Norgesskolen i Telemark, en sommerskole for elever mellom 9 -18 år, med et godt tilbud for
å lære norsk og øke kjennskap og tilknytning til Norge. Skolen har ca. 80 elever hver sommer,
hvorav ca. en tredjedel er hjemme-hørende i USA.
1.2 Norge-Amerika Foreningen:
Norge-Amerika Foreningen (NORAM) er en medlemsorganisasjon med formål å fremme det
kulturelle og praktiske samarbeid mellom Norge på den ene side og USA og Canada på den
annen side. NWW medvirket til etableringen av NORAM, og, foreningen er 100 år i 2019.
NORAM deler ut stipender til Master og PhD fra egne fond og administrer og formidler
stipend på vegne av flere stiftelser i USA. NORAM formidler også stipend til bachelorstudier
ved en rekke partnerskoler. Foreningen tilbyr gratis veiledning til elever, studenter og
studieveiledere og deltar på studiemesser landet rundt. En alumni-forening ble etablert
i 2019.
Arbeidet med fusjonen har pågått i en tid, men Korona situasjonen har medført at
beslutningsprosessen har trukket ut i tid.
2. BEGRUNNELSE FOR FORSLAG OM SAMMENSLÅING:
NWW og NORAM har vært søsterforeninger gjennom 100 år. Foreningene har delt
generalsekretær og kontorlokale. Samlokalisering av de to foreningene har bidratt til å skape
et større faglig miljø som til dels har kunnet trekke på hverandres ansatte ved spesielle
anledninger.
NWW har i en årrekke slitt med negativt driftsresultat og oppsparte midler er i ferd med å bli
brukt opp. Det må erkjennes at medlemskontingent og andre inntekter ikke har vært
tilstrekkelig til å finansiere foreningens aktivitet. NORAM har de siste årene levert et positivt
resultat, men har som NWW et svakt finansielt fundament og er avhengig av sponsorstøtte
løpende.
Uforholdsmessig mye ressurser går med til avvikling av styremøter, årsmøter og
arbeidsmøter (mer enn 15 møter årlig) tatt i betraktning administrasjonenes størrelse:

NORAM med 1,6 årsverk og NWW med 2 årsverk.
Basert på den enkelte forenings situasjon og de muligheter som ligger i å skape en samlet
enhet som kan satse innenfor ønskede områder i tråd med foreningenes formål, foreslås en
sammenslåing.
Det legges til grunn at den nye foreningen ansees som en videreføring av de to tidligere
foreningene.
3. VERDIER SOM TAS MED INN I EN FUSJONERT ORGANISASJON
NWW har en evigvarende leiekontrakt til 6. etasje i Rådhusgaten 23B, som har en betydelig
verdi. NWW mottar, etter søknad til Utenriksdepartementet, årlig støtte på kr. 500.000 til
transatlantisk samarbeid (i 2019 ble støtten økt til kr 1 million ved en ekstraordinær
tildeling). NWW har 15 representanter og chapters i USA, og disse representerer et unikt
nettverk i Nord-Amerika. NWW har ca. 400 betalende medlemmer. NWWs
likviditetsbeholdning pr. 31.12.19 er kr. 1 780 002 millioner.
NORAM har Norge-Amerika Stiftelsen med totalt ca. 30 millioner i ryggen. Stiftelsens
avkastning går til årlige utbetalinger av stipender og støtte til stipendadministrasjon. NORAM
finansieres gjennom sponsorstøtte fra stiftelser, bedrifter og privatpersoner i Norge og USA,
og mottar kompensasjon for stipendadministrasjon fra tre stiftelser i USA. NORAM har gått
med overskudd siden 2013, og har de senere år etablert en gruppe langsiktige sponsorer som
gir ca. kr 1,1 millioner årlig. NORAMs styre gjør hvert år en stor innsats for å skaffe
sponsormidler til foreningen. NORAM har ca. 200 betalende medlemmer. NORAMs
likviditetsbeholdning pr. 31.12.19 kr. 2 337 352 millioner.
4. AMBISJONER FOR EN SAMMENSLÅING:
4.1 NWW har følgende ambisjoner:
a) Norgesskolen:
Skolen er en viktig aktivitet i NWW som er helt i tråd med NWWs formålsparagraf. Skolen
videreføres med ønske om å utvikle et konsept som skaper et større volum og et solid
fundament.
b) Fremme Transatlantisk samarbeid:
NWWs medlemmer er i hovedsak lokalisert i Nord-Amerika og Norge og en satsning på
kulturutveksling og kontakt mellom disse landene er et prioritert ønske. I den sammenheng
er det ønskelig at Nordmanns-Forbundets navn og ånd lever videre, for eksempel gjennom et
akademisk seminar i USA, «Bjørnstjerne Bjørnson seminaret», der blant annet NORAMs
alumni bidrar. Et slikt seminar kunne også være en god anledning til å dele ut stipendet fra
The America Norway Heritage Fund, som ble gitt i gave til NWW og NORAM i felleskap.
c) Økt samarbeid med UD:
Utenriksdepartementet støttet NWW med kr 1 mill. i 2019, og det ble foreslått i
Statsbudsjettet for 2020 et tilskudd på kr 500.000. Tilskuddet ble senere økt til kr 900.000.
Dette er midler øremerket «Transatlantisk samarbeid». En sterkere organisasjon med
skarpere fokus på Nord-Amerika vil forsterke dette arbeidet og derigjennom gi større
uttelling for UD.

d) Ta vare på medlemmer:
Nye NORAM skal fortsette som en medlemsforening og medlemskapet med begge
foreningenes medlemmer skal opprettholdes. Forholdet til medlemmene er en vesentlig del
av arbeidet for å gjennomføre en vellykket fusjon.
e) Omdømme:
Sikre at omdømme og foreningens historikk ivaretas, blant annet gjennom en videreføring av
samarbeidet med Norsk Utvandrermuseum.
3.2 NORAM har følgende ambisjoner:
a) Gjøre nye satsninger og få flere ben å stå på:
Det meste av aktiviteten i NORAM er i dag rettet mot stipendadministrasjon,
studieveiledning og fundraising. NORAM administrerer egne stipend, men den største jobben
gjøres på vegne av tre stiftelser i USA. Her kan det ligge muligheter for å utvide porteføljen.
Drift og videreutvikling av Norgesskolen passer godt sammen med NORAMs virksomhet, gitt
at det er økonomisk grunnlag for drift av skolen.
b) Skape et større faglig miljø, en robust og slagkraftig organisasjon:
NORAM har i dag en fast stab på 1,5 årsverk fordelt på to personer. Det gjør organisasjonen
sårbar, det faglige miljøet er lite og det er ikke ressurser til å realisere en del av de ideer og
prosjekter som kunne være interessante for NORAM. En sammenslåing av NORAM og NWW
vil effektivisere driften og utnytte ressursene bedre.
c) Oppfylle hele formålsparagrafen:
NORAMs vedtekter §1 slår fast at «Foreningens formål er å fremme det kulturelle og
praktiske samarbeid mellom Norge på den ene side og de Forente Stater og Canada på den
annen side». Dagens stipendprogrammer er helt i tråd med formålsparagrafen, men det
ligger her et enda større oppdrag for NORAM. En fusjon med Nordmanns-Forbundet gir
muligheter til å skape nye arenaer der nordmenn og amerikanere kan møtes.
d) Spissing av det transatlantiske, herunder satsning på Canada:
NORAMs stipendprogrammer er per i dag kun rettet mot USA, men allerede i 1954 ble
Canada inkludert i NORAMs vedtekter. Det er en ambisjon å satse på Canada i 2020.
Nordmanns-Forbundet har også et uutnyttet potensial i Canada, og ved en sammenslåing kan
man gjøre et felles fremstøt for å utvikle forholdet til Canada.
e) Omdømme:
Sikre at NORAMs omdømme og historikk ivaretas
f) Styrets kompetanse:
For NORAM er det av avgjørende betydning at Styret i den sammenslåtte foreningen
opprettholder sin kompetanse innen fundraising og har en forankring også i det akademiske
miljø.
5. EN SAMMENSLÅTT FORENING VIL FOKUSERE PÅ FØLGENDE OMRÅDER:
a) Drive Norgesskolen videre med en ambisjon om utvikling og vekst
b) Skape nye arenaer for å fremme transatlantisk samarbeid, og styrke kulturutveksling og
kontakt mellom Norge og Nord-Amerika. Det kan for eksempel være gjennom et akademisk

seminar i USA, «Bjørnson-seminaret», som nevnt under punkt 3 b.
c) Stipendadministrasjon, veiledning og informasjonsvirksomhet som NORAM gjør i dag.
d) Videreutvikle og styrke nettverket i Nord-Amerika, herunder medlemmer og
alumnigrupper, styrke økonomien og effektivisere driften ytterligere gjennom bl.a. å utnytte
felles digitale løsninger.

6. MODELL FOR SAMMENSLÅING AV FORENINGENE:
De besluttende organer i begge foreninger vil bli invitert til å beslutte følgende:
a. Overtagende forening: Nordmanns Forbundet (NWW, org. nr 939 616 233)
(NWW er eldste organisasjon og har flest medlemmer)
b. Overdragende forening: Norge-Amerika Foreningen (NORAM) org. nr. 940 469 643
(NORAMS medlemmer vil bli overflyttet til den sammenslåtte enhet). Dagens
NORAM forutsettes nedlagt.
c. Navn på sammenslått enhet: Norge-Amerika Foreningen (NORAM), arbeidstittel
«Nye NORAM»
d. Vedtekter for «Nye NORAM»: Nye vedtekter utarbeides basert på eksisterende
vedtekter
e. Sammenslåing fra: Så raskt som mulig etter behandling i begge foreningers styrende
organer.
f.

Ansatte: Ansettelsesforhold videreføres i sammenslått enhet

Forslag til innstilling fra Nordmanns-Forbundets Hovedstyre
Vedtak:
Hovedstyret innstiller enstemmig overfor foreningens Årsmøte at det gjennomføres en fusjon
mellom Norge-Amerika Foreningen og Nordmanns-Forbundet, og at vilkårene som er avtalt i
fusjonsavtalen datert 19. desember 2019 er oppfylt.
Fusjonen trer i kraft straks og med regnskapsmessig konsekvens fra 1. januar 2020.

###

