Årsberättelse 2021

(Godkänd på vårmötet 12.4.2022)

1. Inledning

Förbundsarenans uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som
förbundens förbund. I enlighet med förbundets stadgar är Förbundsarenans syfte att främja
förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland, som bidrag
till den demokratiska samhällsutvecklingen och den sociala välfärden. Verksamheten har under året
utgått från strategin för åren 2019–2022, där Förbundsarenan är en plattform för samverkan och
verksamheten koncentrerats till tre strategiska områden: starkare tillsammans, slipade förbund och
förändrat engagemang.
Målet för verksamheten för år 2021 var ett starkt finlandssvenskt civilsamhälle där de finlandssvenska
förbunden tillsammans är en stark och modig vägvisare för medborgarsamhället i Finland.
Under året har vi fokuserat på stöd till förtroendevalda och på vår grundverksamhet: kommunikation,
kompetenshöjning och påverkansarbete. Förbundsarenan har under året skapat mötesplatser, bevakat
gemensamma intressen samt informerat om och lyfter fram aktuella frågor och teman. Förbundsarenan
betjänar medlemsförbunden genom att stöda förtroendevalda och anställda på förbundsnivå, utveckla
gemensamma lösningar och främja förbundens verksamhetsförutsättningar. Under året gjordes
medlemsenkäten Förbundsbarometern, vars svar sedan präglat och format verksamheten under året, då
medlemsförbundens behov och önskemål är utgångspunkten för verksamheten.
Hela året präglades av olika restriktioner på grund av den pågående covid19-pandemin och alla
medlemsorganisationer anpassade sin verksamhet därefter. För Förbundsarenans del betydde
distansevenemang också att verksamheten var tillgänglig för många.

2. Medlemmar

Förbundsarenan samlar en unik bredd av medlemsorganisationer. Den 31.12.2021 hade förbundet 52
egentliga och 12 samverkande medlemmar, totalt 64 organisationer, vilket gör förbundet till en samlande
kraft för civilsamhället i Svenskfinland. Under året antogs två nya medlemmar. Medlemsförteckningen
finns som bilaga.
Förbundsarenan arbetar på nära håll tillsammans med och för medlemmarna. Både anställda och
förtroendevalda från medlemsförbunden har tagit kontakt för att fråga, föreslå eller diskutera.
Verksamhetsledaren och koordinatorn har förmedlat kontakter, bistått med tips och råd i olika ärenden,
skrivit kolumner, föreläst och fungerat som spindel i nätet för olika frågor. Tröskeln att ta kontakt har
varit, och ska vara, låg. Majoriteten av våra medlemsförbund har också under året bidragit till
Förbundsarenans verksamhet, till exempel genom styrelse- eller arbetsgruppsarbete, genom att
representera alla förbund i stället för bara ett i olika sammanhang, genom innehållsproduktion på
nätverksträffar, evenemang och till artiklar och som mentorer, föreläsare och inledare.
Under året har så gott som alla Förbundsarenans medlemsorganisationer deltagit i vår verksamhet, 97
procent, på olika sätt. Av de egentliga medlemmarna har 48 av 52 deltagit i något av våra evenemang,
och 7 av 12 samverkande medlemmar, totalt 55 av 64 medlemsförbund eller 86 procent. Det ser vi som
både ett bevis för hur viktig Förbundsarenan och verksamheten är, och också att vi prioriterat rätt med
tanke på medlemsförbunden.
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3. Vår verksamhet

På grund av den pågående covid19-pandemin har enstaka evenemang skjutits framåt eller avbokats,
men det mesta har ordnats enligt planerna, antingen som distans-, hybrid- eller fysiska evenemang.

3.1. Nätverk
Under året har vi erbjudit anställda och förtroendevalda inom förbunden möjlighet att nätverka och dela
erfarenheter genom ett tiotal koordinerade nätverk. På grund av coronapandemin har majoriteten av
årets nätverksträffar ordnats virtuellt. Under året har vi sammanlagt ordnat 30 nätverksträffar och
upprätthållit Facebook-grupper för nätverken.
Nätverken fungerar som en viktig mötesplats för förbunden att utbyta tankar, erfarenheter och stöda
varandra. Följande nätverk erbjöds medlemsorganisationerna och andra centralorganisationer 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tredje sektorns informatörer i Svenskfinland
Verksamhetsledargruppen
Förbundsekonomerna
Förbundens allt-i-allon
Nätverk för personer som arbetar ensamma
Kurs-och utbildningsansvariga. Nätverket upprätthålls i samarbete med SFV:s studiecentral och
Bildningsalliansen.
Svenskfinlands förbundsordförande
Tidskriftsredaktörerna
Förbundens påverkare
Diginätverket. Under årets startades ett nytt nätverk för personer som jobbar med IT-stöd för
medlemmar eller utveckling av digital verksamhet och digitala lösningar i de finlandssvenska
förbunden och centralorganisationerna.
Nätverksträffar med bredare målgrupp. Under året ordnades en nätverksträff för projektsugna
för att informera om och diskutera möjligheter till olika former av projektfinansiering.

Nätverket kring ungdomsarbete som Förbundsarenan tillsammans med Allianssi och Luckan upprätthöll
under några år har utvecklats vidare med andra upprätthållare. Lösningen har möjliggjort att nätverket
nu upprätthålls av organisationer som jobbar specifikt med ungdomsfrågor, en lösning som önskats av
våra medlemmar. Förbundsarenan har fortsättningsvis informerat om ärenden också gällande området.
Mål och resultat
• Förbunden stöds: Kompetenshöjning genom erfarenhetsutbyte. Genom regelbunden uppföljning
med mätare såsom antal deltagare, antal medlemsförbund som deltar, EVS-verktyget
(Experience Value Score), muntlig respons och medlemsenkäten Förbundsrundan vet vi att
förbunden genom nätverken stöds.
• 1-3 nätverksträffar per nätverk per termin. Totalt minst 26 nätverksträffar under året. Målet
uppfylldes då totalt 30 nätverksträffar ordnades. En orsak till det ökade antalet var det
nystartade nätverket inom digiprojektet.
• Deltagare från minst 45 av våra medlemsförbund i nätverksverksamheten, totalt minst 330
deltagare i träffarna (180 unika deltagare). Målen med antal deltagare uppfylldes och överskreds.
Vi hade deltagare från 50 av våra medlemsförbund (39 egentliga medlemmar och 6
samverkande medlemmar) på träffar, vilket är 78 procent av medlemmarna. Utöver det finns det
flera medlemsförbund med i Facebookgrupperna. Dessutom hade vi deltagare från 49
organisationer som inte är våra medlemmar med på nätverksträffarna, dessa är bland annat våra
medlemsorganisationers underorganisationer, fria bildningen, tidskrifter och stiftelser. Totalt
hade vi 528 deltagare i nätverksträffarna och 217 unika deltagare.
• Återuppliva nätverket för förbundens ordförande. Under året ordnades två nätverksträffar, men
ytterligare insatser krävs för att nätverket ska fungera som ett stöd för ordförandena.
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3.2 Medlems- och samarbetskartläggning
För att samla in information om medlemsförbunden genomförde Förbundsarenan i början av året
medlemsenkäten Förbundsrundan. Enkäten var omfattande och besvarades av 56 av
medlemsorganisationerna (90 procent). Syftet med Förbundsrundan var att samla in information, för att
utgående från bred och djup kunskap om våra medlemmar under de kommande åren kunna erbjuda
verksamhet som ger mervärde åt våra medlemmar och motsvarar sektorns aktuella behov. I enkäten
frågades också efter feedback på de senaste årens verksamhet. Enkäten gjordes i samarbete med
Svenska folkskolans vänner och Åbo Akademi i Vasa inom projektet Betydelsefull bildning på 2020talet.
Förbundsrundan resulterade i rapporten Förbundsrundan, som gavs ut både för att visa
medlemsförbunden vad som är aktuellt, men också för att för en bredare publik lyfta fram vad som är
aktuellt i förbundsvärlden. Rapporten fick bred synlighet då den utkom och svaren på Förbundsrundan
ligger som grund för verksamheten 2022. Utgående från svaren och annan kännedom om medlemskåren
jobbar Förbundsarenan kontinuerligt med att sammanställa behov på kompetenshöjning och ge vidare
till SFV:s studiecentral.
Mål och resultat
• Kännedom om vår medlemskår. Den höga svarsprocenten betyder att vi har omfattande
kännedom om medlemskåren.
• Insamling av fakta, utmaningar, behov och önskemål. Förbundsarenan samlade in fakta,
utmaningar, behov och önskemål och har jobbat vidare utgående från insamlade informationen.
• Insamling om åsikter om Förbudsarenas verksamhet och tyngdpunktsområden. Svaren på
Förbundsrundan har använts i verksamhetsplanering och strategiskt arbete.
• Stöd till förbunden i konkreta frågor. På basen av svaren har vi bland annat ordnat
nätverksträffar, planerat nya projekt som stöd för förbunden och också spridit information
vidare till andra aktörer som på olika sätt kan stöda förbunden, bland annat SFV.

3.3 Styrelsedagarna 2021
Under våren ordnade Förbundsarenan en nätverksträff för ordförande och styrelsemedlemmar som
inledning till höstens Styrelsedagar. Över 40 personer deltog i träffen för att diskutera välmående,
arbetsstrukturer och frivilligt engagemang.
Den 1–2 oktober samlades närmare 90 förtroendevalda inom 30 olika finlandssvenska förbund till
Styrelsedagarna 2021. Temat var slipade förbund och under dagarna diskuterades styrelsens roll och
ansvar i ett föränderligt medborgarsamhälle. Evenemanget bjöd på inspirerande samtal kring förtroende,
ledarskap och engagemang med bland annat professor Christina Dahlblom och psykolog Anna Bennich.
Deltagarna fick också ta del av en personlig paneldiskussion tillsammans med förbundsordförandena Siv
Sandberg, Anders Adlercreutz och Henna Björkqvist. Diskussionen leddes av Magnus Londen. I samband
med evenemanget delades också det nyinstiftade vandringspriset Årets ordförande ut.
Mål och resultat
• Förbundens ordförande och styrelsemedlemmar upplever att de fått stöd i sitt uppdrag.
Utgående från utvärderingsresultatet och den spontana feedback Förbundsarenan fått efter
evenemanget kan vi konstatera att Styrelsedagarna uppnådde målet. Deltagarna upplevde att
evenemanget gett stöd och inspiration i uppdraget.
• Styrelsedagarna samlar 80 representanter från minst 40 av våra medlemsorganisationer.
Evenemanget lyckades samla över 80 deltagare, totalt deltog 86 personer i Styrelsedagarna från
30 olika organisationer.
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3.4 Seminarier och kurser
Förbundsarenan har under året kartlagt medlemsförbundens kurs- och utbildningsbehov. Behoven har
kommunicerats vidare till samarbetsparten SFV och andra samarbetsparter. Förbundsarenan har också
samarbetat med olika kurs- och seminariearrangörer för att bidra till att arrangemang och innehåll är
ändamålsenliga för medlemsförbunden och samarbetar med en bred palett aktörer bland annat genom
att svara på frågor om och förmedlar kontakter till våra medlemsförbund. Vi informerar kontinuerligt
medlemsförbunden om kurser, utbildningar, seminarier och andra evenemang som kan vara av intresse
för förbundens medarbetare och förtroendevalda.
Mål och resultat
• Förbundens kompetenshöjningsbehov kommuniceras enligt avtal med samarbetsparten SFV. Vi
har kommunicerat de behov vi samlat in via olika kanaler och de kommunicerade behoven har
tillgodosetts på ett bra sätt.
• Seminarier och kurser utgående från medlemsorganisationernas behov i samarbete med
relevanta aktörer. Under året har många kurser och seminarier ordnats.

3.5 Förbundens friluftsdag
För att stöda förbunden gällande arbetsvälmående samt för att erbjuda möjlighet till nätverkande och
erfarenhetsutbyte under andra former ordnades Förbunds friluftsdag nu för andra gången. Förbundens
friluftsdag sköts fram på grund av pandemin, men kunde i september ordnas på Solvalla. Under dagen
kunde deltagarna delta i workshops och satsa på sitt välmående. Medlemsförbunden bidrog med
workshops och dagen uppskattades speciellt av anställda i mindre organisationer, som inte har
möjlighet att delta i motsvarande verksamhet i den egna organisationen. Samtidigt var möjligheten att
träffa och under fria former umgås med kollegor från andra förbund en sak som tydligt uppskattades av
deltagarna.
Mål och resultat:
• Ökat arbetsvälmående bland anställda inom förbunden: deltagarresponsen var positiv
(under/efter dagen och utvärderingsenkät). Uppföljning efter längre tid har inte gjorts.
• 60 deltagare från 20 förbund: 34 personer från 11 förbund. Större satsning på marknadsföring till
förbunden skulle behövs, arbetet försvårades av pandemin och dagen flyttades fram två gånger.
• 10 workshops/programpunkter: 7 förverligades (enligt deltagarantal)

3.6 Mentorix
Under året fortsatte och avslutades Mentorix 2020–2021, där målgruppen var förbundens anställda.
Syftet var att stöda anställda inom förbunden, och därigenom förbunden. Programmet inleddes under år
2020, då matchningsprocessen genomfördes och programmet startade. Under år 2021 ordnas en
gemensam halvtidsträff och en avslutningsträff för alla deltagare. Under programmet träffades de 13
adept-mentor-paren ungefär en gång i månaden.
Under hösten, bland annat på Styrelsedagarna, informerade vi om Mentorix 2022 med målgruppen
förtroendevalda. Intresserade kunde ansöka om att få en mentor och efter en lyckad
matchningsprocess fick samtliga deltagare en mentor. Programmet startar för deltagarna i januari 2022.
Mål och resultat
• Höjd kompetens inom förbunden genom mentorskap. Deltagarresponsen gällande Mentorix
2021–2021 var positiv. Deltagarnas förväntningar bestod bland annat av att få bolla idéer,
utmana ens tankesätt och att få nya kontakter och programmet motsvarade deras
förväntningar. Alla (både adepter och mentorer) anser också att programmet har hjälpt dem att
utvecklas som yrkespersoner och höjt deras kompetens.
• Mentorix 2020–2021 avslutas och utvärderas. Programmet som helhet var lyckat. Tretton
adept-mentor par deltog. Endast ett par avslutade sitt samarbete i förtid (pga. temat). Några
personer var under programmet i kontakt för stöd, och kom sedan vidare. Metoden kräver
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•

arbete i matchningsfasen, men ger deltagare som deltar på allvar mycket. Alla har svarat att de
rekommenderar programmet åt andra och en del av dem som nu fungerat som adept kan se sig
fungera som mentor i ett senare mentorsprogram.
Mentorix-program för förtroendevalda startas med tio adept-mentorpar. Ansöknings- och
matchningsprocessen genomförd och programmet startar med fyra adept-mentorpar i januari
2022.

3.7 Påverkansarbete
Förbundsarenan verkar för förbundens verksamhetsförutsättningar genom samarbete, koordinering och
spridning av information. Förbundsarenan har under året representerat förbunden i olika sammanhang
där det upplevts befogat. Verksamhetsledare Mari Pennanen hade en plats i delegationen för
medborgarsamhällspolitik (KANE) 2017–2021 och har genom arbetet i delegationen fått information om
aktuella ärenden för civilsamhället.
Under hösten fick Förbundsarenan plats i en arbetsgrupp kring statsbidragsutvecklingen och
ordförande Viveca Hagmark lyfter i gruppen fram de svenskspråkiga organisationernas synvinklar.
Förbundsarenan samlar in och sprider vidare information till medlemsförbunden för att stöda dem.
Metoderna har under året konkretiserats och olika arbetsmetoder har testats. Förbundsarenan har
tillsammans med ett brett spektrum av aktörer funderat på landsbygdsutveckling och bidragit till
diskussioner som ledde till att SLF nu ansvarar för ett nätverk på svenska inom den nationella
landsbygdspolitiken. Förbundsarenan är en samarbetspart i nätverket, som bland annat jobbar för att
sprida konceptet Hållbarhetsveckan till flera orter i Finland. Förbundsarenan är också med i nätverket
Smarta landsbygder i Svenskfinland och Norden och sprider information och lyfter civilsamhället inom
det området.
Mål

•

•
•

Representation i för oss relevanta organ. Förbundsarenan har kontinuerligt under året kartlagt
vilka organ som kunde vara relevanta och har under året ansökt om platser i olika organ. Vi har
också spridit information och diskuterat med förbundens representanter för att stöda svenska
representanter på olika håll.
Fungerade nätverk för förbundens intressebevakare med minst två träffar under året. Nätverket
har haft två träffar under året och en Facebookgrupp.
Förbundsarenan arbetar för förbundens verksamhetsförutsättningar genom ökat samarbete och
koordinering. Arbetet har fortsatt och effekten av det långsiktiga arbetet har bland annat
kartlagts genom Förbundsrundan där förbunden lyfte fram sin syn på också påverkansarbetet.

3.8 Kommunikation
Förbundsarenans främsta informationskanal är vårt nyhetsbrev Förbundsposten, där nyheter,
aktualiteter och ärenden som är relevanta för målgruppen förmedlas. Vi har under året aktivt uppdaterat
sajten forbundsarenan.fi och kommunicerat via sociala medier, både för att nå medlemsförbunden, men
även för att lyfta fram vår och våra medlemsförbunds verksamhet. Förbundsarenan har också förmedlat
information mellan förbunden. Vi har lyft fram den medlemsförmån som SFV erbjuder, nämligen
möjligheten för Förbundsarenans medlemmar att under överenskomna dagar använda festsalen G18
kostnadsfritt.
Mål och resultat
• Förbundsposten utkommer en gång per månad utom juli och når både anställda och
förtroendevalda i förbunden. Förbundsposten utkom elva gånger under 2021. Under året har
nyhetsbrevet nått ut till nästan 400 personer. Information, nätverk och utbildningar intresserar
läsarna, liksom artiklar som erbjuder tips i arbetet. Över hälften av nyhetsbrevets mottagare tar
regelbundet del av innehållet.
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•
•

Kontinuerligt uppdaterad webbsida med nya artiklar inför varje nyhetsbrev. Webbsajten har
kontinuerligt uppdaterats med aktuell information. Under året har 10 artiklar publicerats.
Ökad synlighet och engagemang via Facebook och Instagram, bland annat genom kampanjer
och kontinuerlig spridning av information. Förbundsarenans synlighet på sociala medier har
kontinuerligt ökat under året på samtliga kanaler vi använt, bland annat på LinkedIn som på allvar
togs i bruk under 2021. Tack vare kampanjer som Testa en tidskrift och synlighetsinsatser i
samband med prisutdelningen av Årets förbund och Årets ordförande har Förbundsarenan fått
synlighet i media och ökad trafik på våra digitala kanaler.

3.9 Synlighet för civilsamhället
Förbundsarenan har under året arbetat för att synliggöra civilsamhället och dess betydelse för enskildas
liv och samhällets utveckling på olika sätt. Förbundsarenan har producerat eget material på webbsajten
och erbjudit en kanal för anställda och förtroendevalda inom förbunden att berätta om vardagen inom
tredje sektorn. Verksamhetsledaren har skrivit kolumner i Hufvudstadsbladet kring teman gällande
civilsamhället och också texter till medlemsförbundens tidskrifter. Förbundsarenans medarbetare har
genom att delta i olika seminarier och evenemang också lyft fram medlemsförbundens verksamhet och
betydelse. Genom att delta i våra medlemsförbunds evenemang får vi en bild av aktuella ärenden och
kommer också närmare aktiva i förbunden.
Vandringspriset Årets förbund delades ut för sjätte gången och gick i år till Finlands svenska sång- och
musikförbund. Under året instiftades ett nytt vandringspris, Årets ordförande. Det delades ut första
gången på Styrelsedagarna och tillföll Mikaela Björklund, ordförande för FDUV. Själva priset är en
glasstaty som tillverkades av Joel Hohenthal.
Mål och resultat
• En kolumn/text om vardagen i förbunden per nyhetsbrev. Tre artiklar under året med exempel
på att nå och engagera medlemmar. Vi lyfter fram förtroendevalda genom artiklar/video/ljud. På
Förbundsarenans webbsajt har under året publicerats 11 På bordet-kolumner och 10 artiklar där
bland annat teman kring finansiering, arbetsstrukturer och digitaliseringen lyfts fram. Under året
har vi lyfts fram rollen som förtroendevald i samband med utdelningen av vandringspriset Årets
förbund.
• Arbete med att få extern synlighet för sektorn, bland annat genom samarbetsprojekt,
publicerade kolumner och att Förbundsarenan deltar i relevanta evenemang. Förbundsarenan
har på olika sätt arbetat för synlighet för sektorn, bland annat genom att svara på förfrågningar,
berätta om medlemskåren i olika sammanhang, skriva kolumner och artiklar och genom att
personalen deltagit i olika seminarier och evenemang.
• Vi delar ut vandringspriset Årets förbund. Priset delades ut och det nya vandringspriset Årets
ordförande instiftades och delades ut för första gången. Vinnarna av bägge priser fick
uppmärksamhet i massmedia.

3.10 Nationellt och nordiskt samarbete
Förbundsarenan har fortsatt aktivt sökt samarbete med olika organisationer och aktörer. Inom
Kansalaisareena har Förbundsarenan bland annat deltagit i arbetet med att förnya deras
medlemsavgiftsstruktur. För att utveckla verksamheten har vi följt med och tagit del av andra
organisationers verksamhet, bland annat Ideell Arena i Sverige.
Mål och resultat
• Samarbetet med Kansalaisareena utvecklas och leder till att deras verksamhet för frivilligarbete
har även tvåspråkiga lösningar. Vi har samarbetat med Kansalaisareena bland annat gällande
kampanjen Årets frivillig.
• Benchmarking, samarbete och studiebesök till Ideell Arena. Vi har aktivt benchmarkat olika
organisationer och verksamheter, bland annat deltagit i evenemanget LedarskapsArenan som
ordnades av Ideell Arena.
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3.11 Tidskrift.fi
Synlighet och kompetenshöjande aktiviteter är en central del av tidskriftsverksamheten. Under år 2021
erbjöd vi tidskrifterna möjlighet till kompetenshöjning genom fortbildning och workshops. Inom
nätverket för tidskriftsredaktörer har två nätverksträffar ordnats och genom nätverken har
tidskriftsredaktörerna haft möjlighet till erfarenhets- och informationsutbyte. Under året har
tidskrifternas referensgrupp hållit fyra möten för att diskutera och planera verksamheten.
Helsingfors Bokmässa ordnades fysiskt i oktober 2021. I år medverkade tidskrifterna dessutom med ett
eget program på scen. Förbundsarenan koordinerade tidskriftssidorna i Bokkatalogen. Under året
arbetade vi också med tidskrifternas synlighet och genomförde en ny omgång av kampanjen
#testaentidskrift.
Mål och resultat
• Två nätverksträffar samt FB-grupp. En nätversträff ordandes under våren och en under hösten.
• Koordinera monter på Bokmässan och tidskriftssidorna i Bokkatalogen. Förbundsarenan
koordinerade tidskriftsmontern och 65 tidskrifter deltog i mässan med gratis exemplar
tidskrifter och 7 tidskrifter var på plats med egen diskplats. Förbundsarenan koordinerade
tidskrifternas annonsering i Bokkatalogen och 68 tidskrifter medverkande.
• Bredare synlighet för de finlandssvenska tidskrifterna genom en specialsatsning på sociala
medier. Förbundsarenan skapade synlighet för tidskrifterna genom kampanjen Testa en tidskrift.
Kampanjen genomfördes i april och 47 tidskrifter deltog i kampanjen och närmare 700
tidskriftsbeställningar gjordes under kampanjveckan. Vi samarbetade med Tidskriftscentralen
kring kampanjen.
• Kompetenshöjning genom 1–2 tidskriftskliniker och fortbildningskurs. En workshop i
varumärkestänk ordandes under våren och en kurs i layout ordades i december.
• Koordinera evenemang för att öka synlighet på Konstens natt i Helsingfors, Vasa och Åbo,
tillsammans med Tidskriftscentralen. På grund av pandemin ställdes Konstens natt in, så denna
synlighetsinsats uteblev år 2021.

3.12 Projekt Digistöd
Under året startade ett nytt projekt, då Svenska kulturfonden tog initiativ och föreslog samarbete kring
att höja personers möjlighet att ta del av digital verksamhet av olika slag. Förbundsarenan planerade ett
projekt med mål att stöda förbunden att utveckla sin digitala verksamhet och nå ut till nya och gamla
medlemmar och beviljades bidrag, så projektet startade under sommaren och fortsätter under våren
2022. Inom projektet har ett nätverk för personer som arbetar med digital verksamhetsutveckling
skapats. Nätverket har erbjudit möjligheter till erfarenhets- och informationsutbyte. För att lyfta fram
och ge konkreta exempel och modeller på digital verksamhet har vi skrivit artiklar och lyft fram temat via
sociala medier.
Mål

•
•

Svara mot förbundens behov att öka beredskapen hos sina medlemmar, målgrupper och
kulturkonsumenter att ta till sig digitala produktioner.
Stöda förbunden att utveckla verksamheten i den digitala vardagen.

4. Administration och ekonomi
Förbundets styrelse har under året hållit åtta möten. Styrelsens sammansättning år 2021:
Ordförande
Viveca Hagmark (Folkhälsans förbund)
Styrelsemedlemmar
Patrick Ragnäs, Svenska pensionärsförbundet
Regina Strandberg, Folkhälsans förbund
Harriet Sundholm, SLF/Finlands Svenska 4H (vice ordförande)
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Kalle Sällström, Församlingsförbundet
Patricia Wessman, FDUV
Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundet
Ersättare
1. Emilia Blomqvist, Finlands Svenska Scouter
2. Maarit Westerén, Förbundet Hem och Skola
3. Sandra Alldén, Sjuksköterskeföreningen i Finland
4. Oskar Storbacka, Finlands Svenska skolungdomsförbund
Styrelsen tillsatte ett arbetsutskott som bestod av ordförande Viveca Hagmark, vice ordförande Harriet
Sundholm, styrelsemedlem Kalle Sällström och verksamhetsledare Mari Pennanen. Styrelsen tillsatte
under året en projektgrupp för Styrelsedagarna, en projektgrupp för Organisationskonferensen 2022 och
en referensgrupp för tidskriftsverksamheten.
Förbundsarenans vårmöte hälls i april. Förutom stadgeenliga ärenden antogs två nya medlemmar:
Tekniska Föreningen i Finland som egentlig medlem och Förbundet för privata svenska pensionärshem –
GeRo som samverkande medlem. Höstmötet hölls i november. Valberedningsutskottet, som bestod av
Pia Gästrin, Anna Litonius, Micaela Romantschuk och Frans Cederlöf, har sammanträtt tre gånger samt
haft kontakt per epost inför höstmötet.
Förbundsarenans operativa verksamhet har under året letts av verksamhetsledare Mari Pennanen som
arbetat heltid. Koordinator Julia Hemgård jobbade under våren heltid och från och med juli på deltid. Maj
Ilola har under hösten jobbat som projektmedarbetare för digiprojektet på deltid. Förbundsarenan har
liksom tidigare erbjudit möjlighet för studerande att göra praktik hos oss. Practicum-studerande Ellen
Blomqvist gjorde sin praktik på Förbundsarenan under tiden 17.3–9.4. Under tiden 1.9–30.11 var
högskolestuderande Caisa Sundell praktikant på Förbundsarenan. Förbundsarenans kansli finns på andra
våningen i SFV-huset G18.
Förbundets bokföring och löneutbetalning sköttes av företaget Dexinvest / Katarina Michelsson fram till
och med 31.7.2021. Under våren arbetade styrelsen med att utveckla ekonomiadministrationen och från
och med 1.8 har bokföringsbyrån Nooga skött bokföring och löneutbetalning. Revisor är Rabbe
Nevalainen på AltumAudit.
Förbundsarenan har ett samarbetsavtal med Svenska folkskolans vänner. Syftet med samarbetsavtalet
är att beskriva rollfördelningen gällande de tjänster som parterna erbjuder de förbund och
centralorganisationer som är medlemmar i Förbundsarenan. Samarbetet har fungerat väl.
Under föregående år gjordes en undersökning om fondfinansieringens betydelse och Förbundsarean var
en av de organisationers som utredningens upphovsmän de finlandssvenska fonderna valt ut.
Utredningen, som initierats av fem finlandssvenska fonder handlade om fondfinansieringens betydelse
och verkan för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet. På våren utkom rapporten
och verksamhetsledare Mari Pennanen medverkade på utgivningstillfället och deltog också i debatten
kring rapporten.
Under räkenskapsåret 2021 gjorde Förbundsarenan ett överskott på 5666,36 euro. År 2020 var
överskottet 7735,87 euro. Intäkterna från den ordinarie verksamheten sjönk från 114 762,81 euro år 2020
till 103 577,22, vilket beror bland annat på att en del bidrag flyttas över till år 2022, då nivån på beviljade
projektbidrag var något högre än senaste år. Intäkterna bestod av kursbidrag, deltagaravgifter, övriga
intäkter och projektbidrag, där de största finansiärerna var Svenska folkskolans vänner, Svenska
Kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet och Stiftelsen Tre smeder.
Verksamhetens kostnader var 148 472,95 euro jämfört med 131 274,44 euro året innan. Intäkterna från
medlemsavgifter var 22 610 euro jämfört med 8970 euro året innan. Den märkbara skillnaden beror på
att Förbundsarenans medlemmar år 2020 fattade beslut om förändringar gällande medlemsavgiften,
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som numera baserar sig på en grundavgift och en tilläggsavgift som beror på antalet anställda.
Förändringen ledde till en rejäl ökning för många organisationer, men också en minskad avgift för de
minsta organisationerna. Övriga tillförda medel är verksamhetsbidrag och där har en märkbar ökning
skett, från 15 000 euro år 2020 till 27 000 euro år 2021. Det egna kapitalet ökade till 20 879,10 euro tack
vare överskottet. Det egna kapitalet ger en liten buffert mot negativa ekonomiska överraskningar.
Mål och resultat
• Effektiva och informativa vår- och höstmöten. Vår- och höstmöte har hållits, med möjlighet att
också delta på distans.
• Styrelsearbete som fungerar smidigt och där styrelsemedlemmarna upplever styrelsearbetet
som givande. Styrelsen hade under året åtta möten och arbetade mellan möten per epost.
Styrelsearbetet har utvärderats i samband med årets sista möte.
• En plan för långsiktigt hållbar finansieringsbas. Finansieringen har under året diskuterats och
arbetats på med olika metoder.
• Kontinuerlig utvärdering av verksamheten. Verksamheten utvärderas kontinuerligt genom olika
metoder.
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BILAGA: Medlemsförteckning 31.12.2021
Egentliga medlemmar (52)
Arbetets Vänners Centralförbund
Barnavårdsföreningen i Finland
Bildningsalliansen
DIFF – Ingenjörerna i Finland
Ekonomföreningen Niord
FDUV
Finlands Seniordansförbund
Finlands Svenska Andelsförbund
Finlands Svenska Biblioteksförening
Finlands Svenska Brand- och räddningsförbund
Finlands Svenska Folkdansring
Finlands Svenska Gymnastikförbund
Finlands Svenska Hembygdsförbund
Finlands Svenska Idrott
Finlands Svenska Lärarförbund
Finlands Svenska Marthaförbund
Finlands Svenska Publicistförbund
Finlands Svenska Scouter
Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Finlands Svenska Socialförbund
Finlands Svenska Spelmansförbund
Finlands Svenska Sång- och musikförbund
Finlands Svenska Ungdomsförbund
Finlandssvenskt filmcentrum
FMA – Funktionsrätt med ansvar
Folkhälsans förbund
Frikyrklig samverkan
Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Förbundet Hem och skola i Finland
Föreningen Brage
Föreningen för skogskultur
Församlingsförbundet
Natur och Miljö
Nykterhetsförbundet hälsa och trafik
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund

Psykosociala förbundet
Samfundet Folkhälsan
SAMS –Samarbetsförbundet kring
funktionshinder
Sjuksköterskeföreningen i Finland
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
Svenska Trädgårdsförbundet
Tekniska Föreningen i Finland
VVS Föreningen i Finland
Samverkande medlemmar (12)
Aktion Österbotten
FRK – Åbolands distrikt
Förbundet för privata svenska pensionärshem GeRo
Finlands Svenska Gröna
Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI
Norr om Stan
Nylands hantverk
Pomoväst
Regnbågsallians Svenskfinland (tidigare
Regnbågsankan)
Sydkustens landskapsförbund
Åbolands hantverk
Österbottens hantverk
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BILAGA: Förbundsarenans evenemang år 2021
Februari
2.2 Förbundens ensamjobbare: rutiner för
framtiden. 6 personer.
4.2 Alltiallo nätverksträff: projekthanteringsverktyg. Tarja Krum, Sofia Strömgård. 19 personer.
9.2 Verksamhetsledarträff: arbetsgivarbranding.
Camilla Blomstedt, Patricia Wessman. 12 pers.
16.2 Informatörsträff: att lyfta fram sakkunniga.
Mirjam Heir-Lindström. 19 personer.
17.2 Mentorix-mellanträff: arbete i
förbundsvärlden, Inger Damlin. 22 personer.
17–18.2 Kanslidagarna: smidiga arbetsprocesser,
självledarskap. Malin Lindholm, Sonja Gummerus
och Pernilla Nylund (nätverksträffar för all-i-allon
och för kurs- och utbildningsansvariga). I
samarbete med Bildningsalliansen. 42 personer.

15.6 Verksamhetsledarträff: diskussion kring
finansiering. Ann-Sofi Backgren. 14 personer.
Augusti
24.8 Förbundsekonomträff: Nytt inom
löneräkning, Ann Ollikainen. 17 personer
26.8 Informatörsträff: video. Maj Ilola, Matilda
Hemnell, Johanni Larjanko och Julia Hemgård. 25
personer.
September
2.9 Förbundens friluftsdag på Solvalla. 34
personer.
9.9 Mentorix-avslutningsträff. 22 personer.
14.9 Nätverksträff för kurs och
utbildningsansvariga: Synlighet. Nora Ridgewell
och Sofia Dahlroos. 25 personer.
15.9 Utgivningstillfälle för Förbundsbarometern,
Mari Pennanen och Petri Salo. 19 personer.
20.9 Diginätverksträff, 22 personer.
21.9 Tidskriftsträff: samarbete. Tuuli Solhagen,
Tessa Bamberg, Camilla Rusk. 15 personer.
29.9 Ensamnätverksträff: finansiering. 6 pers.

Mars
10.3 Tidskriftsträff: förändring. Förnyelse.
Henrika Jakobsson och Mikaela Remes. 21 pers.
10.3 Ordförandeträff för mindre förbund, 4
personer.

Oktober
1-2.10 Styrelsedagarna med utdelning av Årets
ordförande. 90 pers från 30 medlemsförbund.
7.10 Förbundens påverkare: samarbete med
politiker, Susanna Korpivaara. 13 pers.
25.10 Verksamhetsledarträff: fysiskt, digitalt,
hybrid? Maj Ilola. 15 pers.
28–31.10 Bokmässan, drygt 60 tidskrifter i den
gemensamma montern.

April
8.4 Förbundens påverkare: att upprätthålla sin
sakkunskap. Oscar Ohlis och Siru Lönnqvist. 16
personer.
9.4 informatörsträff: insamling av material. Katja
Hellman och Pamela Gustavsson, SLS. 11
personer.
12-18.4 Testa en tidskrift
13.4 Verksamhetsledarträff: varumärkesarbete.
Andreas Linderyd. 25 personer.
20.4 Vårmöte med utdelning av Årets förbund.
27.4 Ekonomträff: att presentera ekonomin.
Jonna Sahala och Jenny Nyman. 19 personer
27.4 Nätverksträff för förtroendevalda. Pernilla
Nylund. 38 personer (förtroendevalda från 24
medlemsförbund)

November
1.11 Diginätverksträff: digital delaktighet. Pia
Wikholm, Ida Berg, Andreas Höglund. 11 personer.
9.11 Förbundens allt-i-allon: respons. Amy
Jägerskiöld, Julia Hemgård, Maj Ilola. 13 personer.
17.11 Höstmöte.
19.11 Nätverksträff för projektsugna. Johanni
Larjanko/Bildningsalliansen och Dan
Sundqvist/Central Baltic. 21 personer.
29.11 Informatörsträff: podcast. Jeanette Harf,
Hanna Rundell, Micaela Romantschuk, Elisabeth
Eriksson 12 personer.

Maj
5.5 Nätverksträff: Ordning och reda. Henrika
Nordin och Monika Ahlskog. 14 personer.
20.5 Tidskriftsworkshop: branding av tidskrift.
Erik Bäckström. 20 personer.
26.5 Alltiallo nätverksträff: kommunikation via
telefon. Eva Björkestam och Brita Jern. 9 pers.

December
2.12 Tidskriftskurs: layout. Rasmus Kyllönen. 12
personer.
8.12 Ensamnätverket: professionalisering. 4
personer.

Juni
2.6 Informatörsträff: nyhetsbrev, Mia Smeds. 18
personer.
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BILAGA: Tidskrifterna på tidskrift.fi 31.12.2021
Accord
Affärsmagasinet Forum
Arbetspension
Arena
Astra
Barnavännen
Barntidningen Eos
Bibban
Budkavlen - tidskrift för etnologi och folkloristik
ByaNytt
Det händer norr om stan
DIFFerens
EBUF-Nytt
Ekonomiska samfundets tidskrift
Elevbladet EBL
Fanbäraren
Finlands Natur
Finsk Tidskrift
Finska Läkaresällskapets Handlingar
Fiolen min
Fiskarposten
Fiskeritidskrift för Finland
Folkdansaren
Folkhälsan
Fredsposten
Funktionsrätt i samarbete (FUNK.)
Gemenskap & påverkan
God Tid
Hem och Skola
Hembygden
Historisk Tidskrift för Finland
Horisont
Ikaros - tidskrift om människan och
vetenskapen
Intermezzi
Jägaren
Kommuntorget Magasin
Kummin
Kuriren
KustNytt
Kyrkpressen
Källan
Landsbygdens Folk

Liber
Liv & Spänst
Livet
Läraren
Lätta bladet
Martha
Medborgarbladet
Meddelanden från Åbo Akademi
Mission
Missionen Salamu-Selamta
MST/Missionsstandaret
Niordbladet
Ny Tid
Nya Argus
Nya Östis
Nyckeln
Omslaget
Oss emellan
Pohjola-Norden
Punktchat
Replik
Resonans
Respons
RoHit Tidskrift för Hitis skärgård
Scoutposten
SFV-magasinet
Skogsbruket
Skärgård
Släktforskaren
Språkbruk
Studentbladet
Synvinkel
Sändebudet
Ta Plats
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i
Finland (JFT)
Trädgårdsnytt
Vi hörs
VVS - Värme- och sanitetsteknikern
Vård i fokus
Wiborgs Nyheter
Åminne Folkpark
Österbottniska Posten
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