Godkänd av vårmötet 18.4.2018.

Årsberättelse 2017
1. Inledning
Svenska studieförbundet är de finlandssvenska förbundens eget förbund. Svenska studieförbundets
huvudsakliga verksamhet är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som
förbundens förbund. Målgruppen för verksamheten är alla finlandssvenska förbund.
I enlighet med förbundets reviderade stadgar, som godkändes under år 2017, är förbundets uppgift
att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska
Finland, som bidrag till den demokratiska samhällsutvecklingen och den sociala välfärden.
En milstolpe under år2017 var utgivningen av Förbundsbarometern 2017, där den digra
kartläggningen av förbundsfältet i Svenskfinland som gjordes under Besöksrundan sammanfattades
och medlemsförbunden presenterades. Samtidigt har Studieförbundets roll förtydligats och
kartläggningen är grunden för den fortsatta verksamheten. Svenska studieförbundet har via
medlemskap i delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) hittat en plattform för
intressebevakning när det gäller förbundens verksamhetsförutsättningar. Studieförbundets
nätverksverksamhet har vuxit och en majoritet av våra medlemmar deltar i verksamheten. Våra
evenemang har varit välbesökta och uppskattade och responsen har ofta visat att verksamheten
upplevs som ett stöd för förbunden.
2. Medlemmar
Den 31.12.2017 hade förbundet 47 egentliga och 11 samverkande medlemmar, totalt 58
organisationer, vilket gör förbundet till en samlande kraft för medborgarsamhället i Svenskfinland.
Studieförbundets medlemmar representerar tillsammans över 400 000 personer och 1200
föreningar, förbund, församlingar, kommuner mm. Medlemsförteckningen finns som bilaga.
Svenska studieförbundet arbetar på nära håll tillsammans med och för medlemmarna. Under året har
kontakterna varit många. Både anställda och förtroendevalda från medlemsförbunden har tagit
kontakt för att fråga, föreslå eller diskutera. Verksamhetsledaren har förmedlat kontakter, bistått
med tips och råd i olika ärenden och fungerat som spindel i nätet för olika frågor. Tröskeln att ta
kontakt har varit, och ska vara, låg.
3. Vår verksamhet
Under år 2017 har verksamheten utvecklats. Utgående från strategin och det som kommit fram
under bland annat Besöksrundan och i kontakter med andra organisationer har många diskussioner
förts och lett till konkret verksamhet.
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Verksamheten har nått de flesta av våra medlemsorganisationer: av våra 47 egentliga medlemmar
har 40 deltagit i något evenemang vi ordnat och av våra 11 samverkande medlemmar har 4 deltagit.
Totalt har representanter från 44 av 58 medlemsorganisationer deltagit i något av de evenemang vi
ordnat under året. Händelsekalendern finns som bilaga.
3.1 Årets förbund
Vandringspriset Årets förbund delas ut för att stimulera Studieförbundets medlemmar att aktivt
verka enligt sina stadgar och lyfta fram sina bedrifter. Själva priset är en quiltad väggbonad med
texten Årets förbund. Den är gjord av Kajsa Wikman-Colérus som driver företaget Syko Design. På
bonaden finns ett träd med 57 löv, lika många som medlemmarna i Svenska studieförbundet var då
priset instiftades. Priset delades ut för andra gången.
Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. utsågs till Årets förbund 2017. FSS har under sina 70 år
jobbat för svenskspråkiga synskadades intressen och möjlighet att på sina egna villkor leva ett självständigt och innehållsrikt liv. FSS har som de flesta förbund och föreningar haft upp- och nedgångar
men har ändå oförtrutet fortsatt kämpa på och jobbat för sitt syfte. FSS har i dagens digitaliserade
värld kunnat möta behovet av undervisning i IT-frågor för äldre personer med synnedsättning i hela
landet. Förbundets kursverksamhet är aktiv och de har på kort varsel ordnat kurser gällande datoroch mobilanvändning samt nättjänster som till exempel nätbanken. Punktskriftsverksamheten som
är unik och den enda i sitt slag i Finland, får inte glömmas bort. FSS verksamhet behövs och de jobbar
aktivt för sina medlemmar och synskadades väl. FSS tog emot vandringspriset på vårmötet.
3.2 Besöksrundan och Förbundsbarometern
Under året slutfördes arbetet med Besöksrundan, där alla våra 58 medlemsorganisationer besöktes.
Medlemsförbunden presenterades genom artiklar på nätet. Det som kom fram genom diskussionerna
under Besöksrundan sammanställdes och fick rubriken Förbundsbarometern 2017. Den består av en
textdel, där trender och teman som är aktuella inom förbunden sammanfattades, och av en del där
alla medlemsförbund kort presenteras. Förbundsbarometern gavs ut den 5 april och drygt 60
personer deltog i utgivningstillfället. De flesta av våra medlemsförbund hade tagit med sina roll-ups
som tillsammans bildade en imponerande helhet i festsalen G18 där tillfället hölls. Aaro Harju var
inbjuden att kommentera Förbundsbarometern och den efterföljande livliga diskussionen leddes av
Björn Wallén. Utgivningen av Förbundsbarometern uppmärksammades också i media och många har
varit i kontakt för att diskutera olika aspekter.
Målsättningarna med Förbundsbarometern var både att ge synlighet för Studieförbundet, att visa
upp bredden bland våra medlemmar för medlemmarna och ge dem en helhetsbild att spegla sig i, samt
att visa upp bredden bland våra medlemmar för andra (t.ex. finansiärer, beslutsfattare, allmänheten)
och att lyfta fram trender inom Svenskfinlands förbundsfält just nu. Responsen på
Förbundsbarometern var god, och den tryckta upplagan har under året delats ut.
Förbundsbarometern finns även på Studieförbundets webbsajt.
3.3 Nätverk
En av Studieförbundets viktigaste verksamhet är att erbjuda möjligheten för anställda och
förtroendevalda i förbunden att träffa personer ur andra medlemsorganisationer via olika nätverk.
Under besöksrundan accentuerades betydelsen av dylik verksamhet och nätverken upplevs av många
förbundsanställda och förtroendevalda som ett bra, konkret stöd för förbunden. Förutom de nätverk
som nu finns har också flera andra frågats efter och föreslagits av medlemsorganisationerna. Det har
också varit efterfrågan på träffar på andra orter än Helsingfors. De flesta träffarna har varit antingen
frukost- eller lunchträffar. Tanken är att deltagarna ges möjlighet att nätverka, knyta kontakter och
utgående från en inledning diskutera ett aktuellt tema som berör deras arbete, och där det finns en
2

nytta i att diskutera med andra som sköter samma uppgifter i andra organisationer.
Nätverksträffarna är också ett roligt avbrott i det vanliga arbetet.
Tredje sektorns informatörer i Svenskfinland. Nätverket för informatörer har under året haft sju träffar
kring olika teman. Nätverket har en Facebook-grupp där deltagarna kommunicerar kring
gemensamma frågor. Teman under årets träffar har varit bland annat hur du når din målgrupp,
synlighet via projekt, digital annonsering och hjälp i some-flödet.
Verksamhetsledargruppen. Nätverket för verksamhetsledare har under året haft tre träffar. Teman som
tagits upp har varit distansarbete, arbetet i framtiden och personlig profilering. Verksamhetsledarna
erbjuds också möjlighet att tipsa varandra, be om råd och ställa frågor via en sluten grupp på Facebook.
Förbundsekonomerna. Nätverket för förbundsekonomer har under året haft tre träffar, varav en i
samarbete med nätverket för förbundens allt-i-allon. Temat för träffarna har varit ekonomistadgor,
Talgraf och synlighet och att stärka förbundets profil. Nätverket har också en sluten grupp på
Facebook.
Förbundens allt-i-allon. Ett nätverk som kallas förbundens allt-i-allon har målgruppen personer som
arbetar som kanslister, sekreterare, assistenter eller med liknande titlar och uppgifter inom förbund
och organisationer. Nätverket har under året haft fem träffar och en av dem var i samarbete med
Bildningsalliansens kanslidagar. Också förbundens allt-i-allon har möjlighet att hålla kontakt via en
sluten Facebook-grupp.
Under årets startades ett nätverk för personer som arbetar ensamma och ett nätverk för kurs- och
utbildningsansvariga finns också. För förbundens ordförande skapades efter höstens Ordförandedag
den slutna Facebook-grupp Svenskfinlands förbundsordförande för att ge förbundsordförandena
möjlighet till kontakter i ärenden där de kan ha nytta av varandra.
3.4 Evenemang och annat stöd till förbunden
Kompetensakademin. I januari samlades drygt trettio personer till och fick höra mer om validering av
utbildningar och uppdrag, Open Badges och en yrkesexamen som ett sätt att föra organisationen
framåt. Dagen ordnades av Studieförbundet i samarbete med Bildningsalliansen, Finlands Svenska 4h,
Finlands svenska scouter och SFV. Målgruppen var personer som jobbar med kurs- och
utbildningsverksamhet och/eller personalutveckling inom de finlandssvenska organisationerna. På
programmet fanns både presentationer och workshops.
Mentorskapsprogram. I september startade ett mentorskapsprogram för förbundsanställda.
Mentorskapsprogrammet erbjuder stöd till anställda inom förbunden och centralorganisationerna,
som med hjälp av en mentor har möjlighet att utveckla sig själv i sitt arbete, diskutera sina utmaningar
och sätta upp nya mål. Studieförbundets mentorskapsprogram för anställda inom förbunden lockade
sju sökande/adepter. Några personer anmälde också om intresse för att ställa upp som mentor.
Utgående från adepternas behov har lämpliga mentorer handplockats och rekryterats. Efter en
omfattande matchningsprocess fick alla adepter en mentor och i september hölls
mentorskapsprogrammets Kickoff-träff. Adept-mentor-paren träffas under ett års tid enligt
överenskommelse. I vinter hålls en gemensam träff, och om ett år en gemensam avslutningsträff.
Programmet tar slut i september 2018.
Synlighetsgruppen. Under hösten samlades en grupp anställda till fem träffar för att under ledning av
kommunikationsutbildare Lisa Gerkman arbeta med sitt förbunds synlighet. Målgruppen var
personer från mindre förbund. Målsättningen var att få med representanter från minst åtta förbund
och att deltagarna efter projektet upplever att de kommit vidare i arbetet kring synlighet, att de har
definierat sitt budskap och sina målgrupper, att de har kartlagt metoder och verktyg för
kommunikation och valt vilka de fokuserar på samt har en plan för hur de inom sitt förbund arbetar
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vidare. Målsättningarna uppfylldes och konceptet med att arbeta med sitt eget förbunds synlighet i
en ”studiecirkel” fungerade.
Tidskriftsträffar. I samarbete med Tidskriftsprojektet ordnades två tidskriftsträffar, en under våren
och en under hösten.
Ordförandedagen. I oktober samlade Studieförbundet tillsammans med SFV förbundens ordförande
till en Ordförandedag. Målsättningen var att ordförandena skulle få konkret stöd i sitt uppdrag och en
möjlighet att träffas, umgås och få nya kontakter i sitt nätverk. På programmet fanns bland annat
styrelsens interna arbete, EU:s dataskyddsförordning och gemensamma frågor. Deltagarna i
Ordförandedagen var överlag nöjda, samtidigt som responsen visar att fältet är brett och att
ordförandena har olika utgångsläge för att leda sitt förbund.
Från reaktiv till proaktiv – ett seminarium kring intressebevakning hölls i november. Målsättningen var
att samla förbunden kring intressebevakningstemat och att var och en skulle få minst en ahaupplevelse om vad just du kunde göra för att bli ännu bättre hörd i de frågor som är viktiga för din organisation. Talare på seminariet var Aaro Harju, Mikaela Nylander, Niklas Wilhelmsson, Marcus Rantala och diskussionen leddes av Bernt Nordman. Över 50 personer var på plats och seminariet var
lyckat. Samma dag hölls förbundets höstmöte.
Verksamheten utvärderas kontinuerligt och följs upp av styrelsen.
3.5 Intressebevakning, gemensamma intressen
Statsrådet tillsatte i februari en ny delegation för medborgarsamhällspolitik (KANE) för
mandatperioden 2017-2021. Delegationen har till uppgift att främja samarbetet och växelverkan
mellan civilsamhället och myndigheterna. Delegationen tillsattes nu för tredje gången. Svenska
studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen är en av medlemmarna i delegationen. Det här
är ett viktigt steg för Studieförbundet, då vi som förbundens förbund kan föra medlemmarnas talan
och bevaka deras intressen. Arbetet inom KANE har kommit bra igång och Studieförbundet
informerar aktivt sina medlemmar om aktuella ärenden. Under året har bland annat förnyelsen av
penninginsamlingslagen, Finland 100-demokratiprojektet och digitalisering av
statsbidragsansökningar varit på tapeten. Studieförbundet stor värd för ett av delegationens möten,
som hölls i SFV-huset G18.
Verksamhetsledare Mari Pennanen har under året representerat Studieförbundet på ett flertal olika
evenemang, bland annat den stora finlandssvenska kryssningen. Hon har också deltagit i projektet
Hälsa3 som under året avslutades och i projektet Vår framtid som under året inleddes.
Benchmarkingbesök har bland annat gjorts hos Göteborgs föreningscenter och Kansalaisareena.
Tillsammans med Bildningsalliansen och SFV fick Studieförbundet under året besök av
Voksenopplæringsforbundet (VOFO), som är en intresseorganisation för studieförbunden i Norge.
I samarbete med SFV erbjuds Studieförbundets medlemmar att använda festsalen G18 gratis under
början av veckan och Studieförbundet har under året lyft fram denna medlemsförmån för
medlemmarna.
Studieförbundet gjorde under försommaren en kartläggning om förbundens medlemsregister. Många
funderar på att förnya och det finns behov av att fundera på hur vi kan stöda och hjälpa i processen.
Resultaten av kartläggningen presenterades bland annat i en artikel i Förbundsrummet.
Under året koordinerade Studieförbundet biljettinköp till evenemanget Menestyvät järjestöt, som
ordnas i februari 2018, för att erbjuda medlemsförbunden billigare biljetter genom en gemensam
beställning.
4. Medlemskap och representation
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Svenska studieförbundet har sedan Webbhuset Ab grundades (under namnet Kulturhuset) varit
delägare bolaget. Förbundets representant i bolagets styrelse var under året Mari Pennanen.
Under året diskuterades ägarskapet och Svenska studieförbundet sålde sina aktier, samtidigt som
övriga tidigare ägare, till Webbhusets personal. Webbhuset kommer fortsättningsvis att erbjuda
finlandssvenska förbund och föreningar med webblösningar. Studieförbundet har varit
minoritetsägare i Webbhuset. Majoritetsägare har varit Stiftelsen för kultur- och
utbildningsinvesteringar och den tredje ägaren har varit Svenska folkskolans vänner. Bolaget har i
enlighet med bolagsordningen aldrig drivits för att generera vinst och köpesumman motsvarade
bolagets dagsvärde. Initiativet till försäljningen kom från Stiftelsen för kultur- och
utbildningsinvesteringar, som ansåg att tiden är mogen för förändring. Webbhuset Ab grundades år
2005 (med namnet Kulturhuset). Svenska studieförbundets styrelse gjorde en noggrann utredning av
vad ändrade ägarförhållanden skulle betyda för medlemsförbunden och föreningslivet i
Svenskfinland överlag. Styrelsen beslöt sedan att samtidigt som övriga ägare sälja sina aktier i bolaget
till Webbhusets personal. Den 20 november skrevs köpebrevet gällande aktierna i Webbhuset under.
Webbhuset kommer fortsättningsvis att erbjuda finlandssvenska förbund och föreningar
webblösningar och Svenska studieförbundet ser fram emot fortsatt gott samarbete.
Studieförbundet är med i samarbetsnätverket IDNET, som består av olika landsbygdsaktörer. IDNET
driver projektet Svenskfinland som brobyggare och pilotområde och nätverket är att av dem inom
Landsbygdspolitiska rådet (MANE). Sydkustens landskapsförbund och Luckan driver tillsammans
projektet Föreningar tillsammans, som jobbar för att bygga ett nätverk genom ökat utbyte och nya
samarbetsformer mellan föreningar, företag, privatpersoner och städerna i Mellannyland. Projektet
har utvecklats inom Föreningen 4 Byar, där verksamhetsledare Mari Pennanen är styrelsemedlem.
Svenska studieförbundet är medlem i Suomen Kylät – Finlands byar och i Pohjola-Norden. Vi
samarbetar med bland andra SFV, Bildningsalliansen och många av våra medlemsförbund
regelbundet.
5. Kommunikation och synlighet
Information om förbundets egen verksamhet och övrigt som kan vara till nytta för medlemmarna
sprids via förbundets webbsajt studieforbundet.fi, webbtidningen Förbundsrummet, nyhetsbrevet,
sociala medier, personliga kontakter och e-post.
Vårt nyhetsbrev, som under året utvecklats, har utkommit ungefär en gång per månad och innehållit
information om vår verksamhet och våra egna evenemang, andra evenemang riktade till förbunden
och information från någon av medlemsorganisationerna till de andra. Under året har vi bland annat
lyft fram och informerat om Landsbygdsparlamentet, de finlandssvenska integrationsdagarna,
Föreningsfestivalen, EU:s dataskyddsförordning samt uppmuntrat förbunden att nominera personer
till både SFV:s och Folktingets medaljer.
I början av året publicerades den förnyade webbsajten studieforbundet.fi. En nyhet under året var att
webbtidningen Förbundsrummet lanserades. Förbundsrummet är en branschtidning för förbunden
som ska ge medlemmarna impulser, inspiration och idéer. Bland annat artiklarna om hur man kan
anställa en praktikant, Björn Walléns essä om Svenska studieförbundet, artikeln om avgående
ordförande Micaela Romantschuk och gästkolumnisternas På bordet-kolumner har fått bra spridning.
Vi har också inlett ett samarbete med Kansalaisareenas webbtidning Verkkoareenas svenska version
som heter Nätarenan.
Svenska studieförbundets Facebook-sida får kontinuerligt fler följare och under året startades ett
Instagram-konto, som under de tre första månaderna fick över 500 följare. Studieförbundet finns
även på Twitter och LinkedIn.
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Under året har Studieförbundets verksamhet fått uppmärksamhet i media bland annat gällande
vandringspriset Årets förbund, i samband med utgivningen av Förbundsbarometern 2017 och i
samband med höstmötet då ny ordförande valdes.
6. Administration och ekonomi
Förbundets verksamhetsledare Mari Pennanen har under året arbetat heltid. Förbundets bokföring
och löneutbetalning har skötts av företaget Dexinvest / Katarina Michelsson. Under januari och
februari köpte Studieförbundet tjänster av FSU, vilket i praktiken betydde att Anna Lindberg
arbetade halvtid med uppgifter främst gällande Förbundsbarometern. Under året anställde Svenska
studieförbundet två praktikanter för tre månader var: på våren Åbo Akademi-studerande Pernilla
Lindroos och under hösten Åbo Akademi-studerande Miina Söderholm. Praktikanterna fick bekanta
sig med hela verksamheten, medlemskåren och utföra olika uppgifter inom administration,
evenemangsplanering och kommunikation. Studieförbundets kansli finns på andra våningen i SFVhuset G18.
Förbundets styrelse har under året hållit åtta möten, varav två var e-postmöten. I juni hade styrelsen
en utvärderings- och planeringsdag. I samband med årets sista möte avnjöts en jullunch. Styrelsen
sammansättning var år 2017:
Ordförande: Micaela Romantschuk
Ordinarie
Björn Almark
Nina af Hällström
Pia Sundell
Mia Wikström
Frida Nylund
Jonna Sahala (vice ordförande)
Sonja Londen
Kari Huhtala

Ersättare
Johan Aura
Mette Strauss
Anna Abrahamsson
Frans Cederlöf
Kalle Sällström
Karin Pedersen
Berit Dahlin
Bernt Nordman

Arbetsutskottet bestod av ordförande Micaela Romantschuk, vice ordförande Jonna Sahala,
styrelsemedlem Nina af Hällström och verksamhetsledare Mari Pennanen.
Förbundets vårmöte hölls den 20 april på G18 i Helsingfors. Den 6 september hölls ett extra
medlemsmöte och höstmötet hölls den 22 november. Under året har förbundets stadgar förnyats.
Styrelsen förslag till uppdaterade stadgar godkändes på vårmötet, men behandlades även på ett extra
medlemsmöte innan de godkändes av Patent- och registerstyrelsen den 13.9.2017.
Valberedningsutskottet, som bestod av Kim Österman, Marianne Lindberg, Malin Lindholm och
verksamhetsledare Mari Pennanen som sekreterare, har sammanträtt två gånger samt haft kontakt
per epost inför höstmötet.
Studieförbundet har ett samarbetsavtal med Svenska Folkskolans vänner och en samarbetsplan för år
2018 gjordes upp under hösten.
Studieförbundets bokslut uppvisade under räkenskapsåret 2017 ett underskott på 8104 euro. År
2016 var överskottet 4823,73 euro. Intäkterna från den ordinarie verksamheten var 7965,99 euro
mot 9254,74 euro år 2016. Verksamhetens kostnader var 102 662,99 mot 104 016,01 året innan. De
största skillnaderna i kostnaderna var ökade personalkostnader, samtidigt som kostnaderna för
verksamheten var lägre, främst beroende på att Studieförbundet året innan satsat på ett tvådagars
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evenemang för medlemsförbundens styrelser. Resultatet påverkades också av att Svenska
studieförbundets aktier i Webbhuset Ab efter en lång utredningsprocess såldes, vilket syns som en
försäljningsförlust om 13 992,00 euro.
Intäkterna från medlemsavgifter var 5360 euro, jämfört med 4375 euro året innan, vilket berodde på
en höjning av medlemsavgiften. De tillförda medlen, som uppgick till 95 000 euro utgjordes av
understöd från Svenska folkskolans vänner.
Balansräkningens slutsumma den 31.12.2017 var 19 586,33 euro mot 51 738,60 euro året innan.
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BILAGA: Medlemsförteckning 31.12.2017

Egentliga medlemmar
Arbetets Vänners Centralförbund
Barnavårdsföreningen i Finland
Bildningsalliansen
Ekonomföreningen Niord
Finlands Seniordansförbund
Finlands Svenska Andelsförbund
Finlands Svenska Biblioteksförening
Finlands Svenska Brand- och räddningsförbund
Finlands Svenska Folkdansring
Finlands Svenska Gymnastikförbund
Finlands Svenska Handikappförbund
Finlands Svenska Hembygdsförbund
Finlands Svenska Idrott
Finlands Svenska Lärarförbund
Finlands Svenska Marthaförbund
Finlands Svenska Scouter
Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Finlands Svenska Socialförbund
Finlands Svenska Spelmansförbund
Finlands Svenska Sång- och musikförbund
Finlands Svenska Ungdomsförbund
Finlandssvenskt filmcentrum
Folkhälsans förbund
Frikyrklig samverkan
Förbundet de utvecklingsstördas väl
Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Förbundet Hem och skola i Finland
Föreningen Brage
Föreningen för skogskultur
Församlingsförbundet

KRAN
Natur och Miljö
Nykterhetsförbundet hälsa och trafik
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
Psykosociala förbundet
Samfundet Folkhälsan
SAMS – Samarbetsförbundet kring
funktionshinder
Svensk Ungdom
Svenska Bildningsförbundet
Svenska Folkskolans vänner
Svenska hörselförbundet
Svenska kvinnoförbundet
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
Svenska lantbrukssällskapens förbund
Svenska lutherska evangeliföreningen i Finland
Svenska pensionärsförbundet
Svenska studerandes intresseförening
Samverkande medlemmar
Aktion Österbotten
Finlands skogscentral
FRK – Åbolands distrikt
FRK – Österbottens svenska distrikt
Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI
Nylands hantverk
Pomoväst
Sydkustens landskapsförbund
Åbolands fiskarförbund
Åbolands hantverk
Österbottens hantverk
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BILAGA: Svenska studieförbundets evenemang 2017
Januari
24.1 Förbundens allt-i-allon: medlemsregister med
Sebastian Gripenberg. 13 personer.
25.1 Kompetensakademin. 31 personer.
Februari
8.2 Informatörsträff: hur når du din målgrupp med
Viktor Grandell. 19 personer.
9.2 Verksamhetsledarträff: Distansarbete, Viveca
Hagmark. 14 personer.
Mars
8.3 Informatörsfrukost hos Barnavårdsföreningen.
Henrika Nordin: Kvinnor berättar. 12 personer.
8.3 Nätverksträff för personer som jobbar
ensamma. 5 personer.
10.3 Kanslistdag i Helsingfors tillsammans med
Bildningsalliansen. Anki Mannström: Jag har
huvudrollen i mitt jobb. 17 personer.
15.3 Ekonomträff. Ekonomistadga, Stefan
Andersson, 12 personer.
April
3.4 Tidskriftsträff i samarbete med
Tidskriftsprojektet och Skriftly. 30 personer från
21 tidskrifter.
5.4 Utgivning av Förbundsbarometern, drygt 60
personer.
11.4 Lunch för ensamjobbare. 6 personer
20.4 Vårmöte. 19 representanter från 17
medlemsförbund.
Maj
8.5 lunch för ensamjobbare: administrationen i
skick, Stefan Andersson. 9 personer.
16.5 Alltiallo-lunch med temat kundbetjäning,
Pernilla Lindroos. 8 personer.
17.5 Informatörsnätverksträff: digital annonsering,
Andreas Rundlöf från KSF Media. 15 personer.
29.5 Verksamhetsledarlunch och Hälsa3-träff i
festsalen. Tema Arbetet i framtiden med AnnaKarin Öhman och Mikaela Wiik. Efteråt Hälsa3föreläsning med Niko Herlin. 27 personer.
Juni
5.6 Ekonomlunch med temat erfarenheter av
Talgraf, Sonja Gummerus. 5 personer.
7.6 Styrelsens utvärderings- och
planeringsseminarium, 7 personer.

Augusti
22.8 Lunch för personer som arbetar ensamma. 3
personer.
23.8 Synlighetsgruppen träff 1 med Lisa Gerkman.
11 personer.
30.8 Informatörsfrukost hos Folktinget, Stina
Heikkilä. 14 personer.
September
6.9 Extra medlemsmöte. 14 representanter från
13 medlemsförbund.
7.9 Synlighetsgruppen träff 2 med Lisa Gerkman. 9
personer.
13.9 KANE-möte som Svenska studieförbundet
stod värd för i G18
18.9 Informatörsfrukost med temat hjälp i
someflödet, Johanni Larjanko. 12 personer.
18.9 Mentorprogrammet introträff. 12 personer.
19.9 Lunch för kursansvariga/utbildningsplan, och kurs
kring nätkurser INHIBERAT
25.9 Verksamhetsledarlunch: personlig profilering
med Tom Westerén. 20 personer.
26.9 Tidskriftsträff i samarbete med
Tidskriftsprojektet. 28 personer.
Oktober
5.10 Synlighetsgruppen träff 3. 8 personer.
7.10 Ordförandedagen. 25 personer.
17.10 lunch för ekonomer och allt-i-allon:
synlighet och att stärka en organisations profil med
Johanni Larjanko. 14 personer.
24.10 Informatörsträff hos Kyrkans central för det
svenska arbetet. 15 personer.
25.10 Synlighetsgruppen träff 4. 8 personer.
November
8.11 Synlighetsgruppen träff 5. 7 personer.
16.11 Lunchträff för ensamjobbare, 4 personer.
22.11 Från reaktiv till proaktiv intressebevakningsseminarium, drygt 50 personer.
22.11 Höstmöte. 25 representanter från 24
medlemsförbund.
December
12.12 Förbundens allt-i-allon: GDPR med Sebastian
Gripenberg, 20 personer.
19.12 Informatörsnätverksträff hos
Marthaförbundet med Karin Lindroos, Mikaela Groop
och Frida Nylund, 16 personer.
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