Godkänd på vårmötet 16 april 2019

Årsberättelse 2018
1. Inledning
Svenska studieförbundet är en plattform för samverkan. Svenska studieförbundets uppgift är att
stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund.
I enlighet med förbundets stadgar 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. Svenska studieförbundet har under år 2018 fortsatt
att i nära samarbete med medlemmarna erbjuda olika former av stöd för förbunden och
centralorganisationerna. Under året har styrelsen tagit fram en ny strategi och i strategiprocessen
utkristalliserades Studieförbundets roll och verksamhet tydligare.
En milstolpe under år 2018 var utgivningen av Förbundsbarometern 2018 – Arbetsglädje i
förbundsvärlden, där resultaten från kartläggningen av arbetsvälmående bland förbundsanställda
presenterades. Studieförbundets nätverksverksamhet är uppskattad och en stor 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. Samarbetet kring
gemensamma ärenden har under året intensifierats och Studieförbundet blir allt tydligare en
plattform för förbunden att agera tillsammans.

2. Medlemmar
Svenska studieförbundet samlar en unik bredd av medlemsorganisationer. Den 31.12.2018 hade
förbundet 50 egentliga och 14 samverkande medlemmar, totalt 64 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.
Under året har Studieförbundet fått sex nya medlemmar. På vårmötet antogs Svenska
Trädgårdsförbundet som egentlig medlem och Regnbågsankan och Finlands Svenska Gröna som
samverkande medlemmar. På höstmötet antogs Sjuksköterskeföreningen i Finland samt Finlands
Svenska Publicistförbund som egentliga medlemmar och Norr om Stan som samverkande medlem.
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, skrivit kolumner, föreläst och fungerat som spindel i nätet för olika
frågor. Tröskeln att ta kontakt har varit, och ska vara, låg.
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3. Vår verksamhet
Under år 2018 har verksamheten fortsättningsvis utvecklats utgående från medlemsorganisationernas behov. Verksamheten har nått de flesta av våra medlemsorganisationer: av våra 50 egentliga
medlemmar har 45 deltagit i något evenemang vi ordnat och av våra 14 samverkande medlemmar
har 6 deltagit. Totalt har representanter från 51 av 64 medlemsorganisationer deltagit (80 procent) i
något av de evenemang vi ordnat under året och totalt har vi haft drygt 500 deltagare på våra
nätverksträffar och evenemang. Händelsekalendern finns som bilaga. Verksamheten utvärderas
kontinuerligt och följs upp av styrelsen.
Under år 2018 har styrelsen genomfört en omfattande strategiprocess. En arbetsgrupp som bestod
av Kari Huhtala (styrelsens representant), Björn Wallén, Henrika Nordin och verksamhetsledaren har
fungerat som bollplank för styrelsen. I samband med vårmötet ordnades en workshop där olika
aspekter av verksamhetens diskuterades. På höstmötet presenterades sedan den strategi som
styrelsen tagit fram för åren 2019–2022: Svenska studieförbundet är en plattform för samverkan. Se
bilaga.

3.1 Stöd till förtroendevalda och anställda på förbundsnivå
De finlandssvenska förbunden består av människor - utan aktiva, engagerade människor är förbunden
inget alls. Studieförbundet stöder medlemsförbunden genom verksamhet riktad till två kategorier:
anställda och förtroendevalda. Då dessa har kunskap, kompetens, inspiration och nätverk kan de driva
och utveckla det egna förbundet. Studieförbundet har under året erbjudit stöd genom nätverk, olika
evenemang, mentorskapsprogram och utbildning.
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.
Nätverken upplevs av många förbundsanställda och förtroendevalda som ett bra, konkret stöd för
förbunden. 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 nytta i att diskutera med andra som sköter samma
uppgifter i andra organisationer. Nätverksträffarna är också ett roligt avbrott i det vanliga arbetet.

Följande nätverk erbjöds medlemsorganisationerna och andra centralorganisationer 2018:
Tredje sektorns informatörer i Svenskfinland. Nätverket för informatörer har under året haft fem träffar
kring olika teman. Nätverket har en Facebook-grupp där deltagarna kommunicerar kring
gemensamma frågor. Teman under årets träffar har varit bland annat Wikimedia och nyhetsbyrån SPT.
Nätverket har också besökt Svenska Yle, Finlands Svenska Idrott och Finlands Svenska Lärarförbund.
Verksamhetsledargruppen. Nätverket för verksamhetsledare har under året haft tre träffar. Teman som
tagits upp har varit utvecklingssamtal, arbetsmetoder i molnet och organisationsutveckling.
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 två träffar. Nätverket
besökte Aktia och temat för den andra träffen var förmögenhetsförvaltning. 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 tre träffar. Temat för träffarna har varit TechSoup,
medlemsregister och digital arkivering. Också förbundens allt-i-allon har möjlighet att hålla kontakt
via en sluten Facebook-grupp.
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Nätverk för personer som arbetar ensamma. Nätverket, som är öppet för anställda inom förbund och
organisationer inom tredje sektorn som jobbar ensamma, har under året haft tre träffar. Teman som
har diskuterats har varit ekonomiskt ansvar, kompetensutveckling och tidsanvändning.
Kurs- och utbildningsansvariga. Studieförbundet erbjuder ett nätverk för personer som planerar och
ansvarar för kurser inom tredje sektorn i Svenskfinland. Nätverket hade under året en träff för att
samtidigt utröna intresset för fortsatt nätverkande.
Svenskfinlands förbundsordförande. Medlemmarna i gruppen består av ordförande för förbund och
centralorganisationer och syftet är att dela information, upprätthålla kontakten ordförande emellan
och erbjuda ett forum för diskussion. Svenska studieförbundet vill med nätverket erbjuda en
möjlighet till kamratstöd ordföranden emellan, och samtidigt skapa en kanal för att nå förbundens
ordförande.
Tidskriftsträffar. I samarbete med Tidskriftsprojektet ordnades två tidskriftsträffar, en under våren
och en under hösten.
Ordföranderundan. I samarbete med SFV ordnades tre träffar, i Helsingfors, Åbo och Vasa för
förbundens ordförande. På programmet stod föreläsning kring ledarskap, trevlig samvaro och
diskussioner kring förbundens och ordförandenas utmaningar, behov och önskemål. Utgående från
diskussionerna har vi sedan arbetat vidare i planeringen av stödet till förbundens förtroendevalda.
Vilket bland annat inför år 2019 resulterar i Styrelsedagar hösten 2019 och ett mentorskapsprogram
för förtroendevalda, som marknadsförs under slutet av år 2018 och inleds i början av år 2019.
LedA-utbildning. I samarbete med Ungdomsakademin Luckan ordnades en ledarskapsutbildning för
unga (under 30 år) förbundsstyrelseledamöter. Målsättningen var att erbjuda stöd till unga personer
som har eller inom kort kommer att ha förtroendeuppdrag på förbundsnivå i Svenskfinland. LedA är
en utbildning som fokuserar på personligt ledarskap. Utbildningens utgångspunkt ligger i de normer
och samhällsstrukturer som påverkar en ledares roll samt gruppers dynamiska processer. LedA tar
avstamp i gruppteoretiska och normmedvetna perspektiv, där frågor som makt och privilegium
analyseras.
Mentorprogram för förbundsanställda. I september 2017 startade ett mentorskapsprogram för
förbundsanställda, som fortsatt under året och avslutades i september. Mentorskapsprogrammet
erbjöd stöd till anställda inom förbunden och centralorganisationerna, som med hjälp av en mentor
hade möjlighet att utveckla sig själv i sitt arbete, diskutera sina utmaningar och sätta upp nya mål.
Syftet var att stöda anställda inom förbunden, och därigenom förbunden. Målsättningen var att
adepten skulle utvecklas i sitt arbete och som människa. Efter en omfattande matchningsprocess fick
alla adepter en mentor och i september hölls mentorskapsprogrammets Kickoff-träff. Adept-mentorparen träffades under ett års tid enligt överenskommelse. I februari hölls en gemensam träff och i
september hölls en gemensam avslutningsträff.

3.2 Gemensamma lösningar
Studieförbundets roll som koordinator och plattform för gemensamma strävanden upplevs av många
av våra medlemsförbund som viktig. Förbunden är av olika storlek, men de flesta är ur många
synvinklar små och behöver både färdiga lösningar och olika slag av stöd för att ta fram olika lösningar.
Det gäller olika områden, exempelvis kommunikation, ekonomi, administration, ledarskap, utveckling,
digitalisering och intressebevakning. Genom vår nätverksverksamhet har vi erbjudit förbunden stöd
med konkreta lösningar både genom val av teman/inbjudna inledare, men också genom att förbunden
får höra om andra förbunds lösningar.
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Under året har Studieförbundet koordinerat i båda större och mindre ärenden. Några exempel är att
vi deltog som arrangör under All digital week, som ordnades första gången i Finland under år 2018
och att vi ordnat möten för de förbund som berördes av ändringarna gällande förbundswebbpaket
som Svenska kulturfonden erbjudit. Under slutet av år 2017 koordinerade Studieförbundet
biljettinköp till evenemanget Menestyvät järjestöt, som ordnades i februari 2018, för att erbjuda
medlemsförbunden billigare biljetter genom en gemensam beställning. I slutet av år 2018 gjordes
samma sak inför seminariet i februari 2019.
I samarbete med SFV erbjöds Studieförbundets medlemmar fortsättningsvis möjligheten att använda
festsalen G18 gratis under början av veckan och Studieförbundet har under året lyft fram denna
medlemsförmån för medlemmarna.
Digital uppföljning och analys. I mars ordnades ett kommunikationsseminarium i samarbete med
Kyrkans central för det svenska arbetet, Svenska Litteratursällskapet och Bildningsalliansen.
Målsättningen var att ge deltagarna en klar bild av digital uppföljning som helhet: vad innebär
uppföljning, olika arbetsmoment, verktyg, varför den ska göras och för vem man ska berätta om
resultaten, hur man kopplar till strategier och organisationernas stora målsättningar. Kunskapsnivån
om digital uppföljning bland dem som deltog var väldigt varierande, vilket också syntes i responsen då
vissa tyckte att vissa delar var för abstrakta eller komplicerade, medan andra upplevt dem som för
enkla eller grundläggande.
Årets förbund. Barnavårdsföreningen i Finland utsågs till Årets förbund 2018. Vandringspriset Årets
förbund delas ut för att stimulera Studieförbundets medlemmar att aktivt verka enligt sina stadgar
och lyfta fram sina bedrifter. Priset delades ut för tredje gången.

3.3 Förbundens verksamhetsförutsättningar
Då samhället förändras måste förbunden förändras. Förbunden behöver både information om vad
som är aktuellt och någon som gemensamt kan föra förbundens talan om och då behovet uppstår.
Studieförbundet arbetar för att trygga verksamhetsförutsättningarna för förbunden, både
ekonomiskt, språkligt och samhälleligt. Under år 2018 har vi stött förbunden bland annat genom
koordinering, olika evenemang och genom samarbete med andra organisationer och nätverk.
Statsrådets delegation för medborgarsamhällspolitik (KANE) är tillsatt för mandatperioden 2017–
2021. Delegationen har till uppgift att främja samarbetet och växelverkan mellan civilsamhället och
myndigheterna. Svenska studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen är en av medlemmarna
i delegationen och ger Svenska studieförbundet en bra grund för aktivt påverkansarbete i frågor som
är gemensamma för våra medlemmar. Via delegationen får Studieförbundets information som aktivt
delges våra medlemmar. Styrelsen tillsatte under hösten ett intressebevakningsutskott för att både
fungera som stödgrupp för verksamhetsledaren i arbetet med KANE och för att fundera på
Studieförbundets arbete kring påverkan.
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). Under året har Studieförbundet också tillsammans med Svenska
lantbrukssällskapens förbund, som är ny upprätthållare för Svensk byaservice, funderat på hur
landsbygdsutvecklingsverksamheten ska ordnas i framtiden. Studieförbundets verksamhetsledare
deltog i Landsbygdsriksdagen.
Svenska studieförbundet är medlem i Suomen Kylät – Finlands byar och verksamhetsledaren är
ersättare i styrelsen. Under höstmötet 2018 valdes Christel Björkstrand in i SYTY:s styrelse som
Studieförbundets representant. Svenska studieförbundet är också medlem i Pohjola-Norden. Vi
samarbetar med bland andra SFV, Bildningsalliansen och många av våra medlemsförbund
regelbundet. Under året blev Studieförbundet medlem i Kansalaisareena.
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Sydkustens landskapsförbund och Luckan drev tillsammans projektet Föreningar tillsammans, som
jobbade för att bygga ett nätverk genom ökat utbyte och nya samarbetsformer mellan föreningar,
företag, privatpersoner och städerna i Mellannyland. Projektet, som under året avslutades med ett
seminarium på G18, utvecklades inom Föreningen 4 Byar, där verksamhetsledare Mari Pennanen är
styrelsemedlem.
I augusti besökte ordförande Jonna Sahala och verksamhetsledare Mari Pennanen två organisationer
i Sverige, Ideell Arena och Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan, för att skapa kontakter
och se vad vi kan lära oss av dem.
Organisationskonferensen, som riktar sig till förbundens och centralorganisationernas ledning, ordnades i oktober av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner med temat integration.
Studieförbundets långvariga önskan om att kunna bidra till detta återkommande evenemang som
riktar sig till vår målgrupp bar under året frukt, då Studieförbundet under hösten tillfrågades om vi
kan sköta om arrangemanget i framtiden.
Kartläggning av arbetsvälmående. I samarbete med Psykosociala förbundet gjorde Studieförbundet
under hösten om omfattande kartläggning av arbetsvälmåendet inom de finlandssvenska förbunden.
En enkät kring temat arbetsvälmående skickades ut till förbundens anställda i augusti. Enkäten gjordes i samarbete med Nonni Mäkikärki på Psykosociala förbundet. Svaren på enkäten sammanställdes
och redovisades i publikationen Förbundsbarometern 2018 – Arbetsglädje i förbundsvärlden. På ett
seminarium i samband med höstmötet presenterades resultaten, som visade att anställda inom de
finlandssvenska förbunden upplever att det arbete de gör är samhälleligt viktigt och intressant. Kartläggningen visade att förbundsanställda finner arbetet meningsfullt och engagerande, trots belastningar på grund av tidspress och högre redovisningskrav. Responsen på kartläggningen visade att
många fann det värdefullt att få sammanställd information om en speciell grupp anställda. I rapporten
fanns även rekommendationer för enskilda anställda, styrelser, organisationer och sektorn som helhet att arbeta vidare från.
Organisationers roll i framtiden. I samarbete med SOSTE ordnades ett seminarium kring vilka verksamhetsmöjligheter och -förutsättningar organisationer inom tredje sektorn kommer att ha i den nya
social- och hälsovårds- och landskapsmodellen. Utredningskvinna och generalsekreterare Tuija Brax
presenterade vad hon kommit fram till i sin rapport. Forskare och sakkunniga Siv Sandberg från Åbo
Akademi kommenterade rapporten och hur hon ser på organisationernas förutsättningar och vilka
förändringar som kan behövas för att organisationerna fortsättningsvis ska vara livskraftiga.

4. Administration, kommunikation och ekonomi
Förbundets styrelse har under året hållit sju möten. Styrelsen har under året genomfört en
omfattande strategiprocess, som involverat många och som resulterade i en strategi för åren 2019–
2022. Styrelsen sammansättning var år 2018:
Ordförande: Jonna Sahala
Ordinarie
Mette Strauss
Sonja Londen
Kari Huhtala
Nina af Hällström
Frans Cederlöf
Jeanette Harf
Mia Wikström
Pia Sundell

Ersättare
Karin Pedersen
Berit Dahlin
Bernt Nordman
Kalle Sällström
Johan Aura
Regina Strandberg
Agneta Udd-Saarela
Henrik Lillhannus
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Arbetsutskottet bestod av ordförande Jonna Sahala, vice ordförande Frans Cederlöf, styrelsemedlem
Sonja Londen (fram till augusti), styrelsemedlem Jeanette Harf (från augusti) och verksamhetsledare
Mari Pennanen.
Valberedningsutskottet, som bestod av Malin Lindholm, Stefan Andersson, Anna Litonius och
verksamhetsledare Mari Pennanen som sekreterare, har sammanträtt tre gånger samt haft kontakt
per epost inför höstmötet. Valberedningsutskottet tog under året fram ett förslag till Valreglemente,
som godkändes på höstmötet. Förbundets vårmöte hölls den 18 april på G18 i Helsingfors och
höstmötet 27 november på G18.
Förbundets verksamhetsledare Mari Pennanen har under året arbetat heltid. Hon har under året
påbörjat en utbildning, som fortsätter under år 2019: Fenix-programmet, som är ett strategiskt
ledarskapsprogram för ideella organisationer – med idén i fokus. Hon deltog också i SFV:s och
Folktingets utbildning Vår framtid som avslutades under våren. Under året anställde Svenska
studieförbundet två praktikanter för tre månader var: på våren Helsingfors universitets-studerande
Laura Oksanen och under hösten Helsingfors universitet-studerande Zaida Sjölund. Praktikanterna
fick bekanta sig med hela verksamheten, medlemskåren och utföra olika uppgifter inom
administration, evenemangsplanering och kommunikation. Studieförbundets kansli finns på andra
våningen i SFV-huset G18. Förbundets bokföring och löneutbetalning har skötts av företaget
Dexinvest / Katarina Michelsson.
Studieförbundet har ett samarbetsavtal med Svenska Folkskolans vänner och en samarbetsplan för år
2019 gjordes upp under hösten. Samarbetet har under året varit nära och fruktbart. Bland annat har
regelbundna samarbetsmöten hållits och lett till flera konkreta satsningar.

4.1 Kommunikation
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. I webbtidningen Förbundsrummet har under året
olika slags material producerats, både kolumner av inbjudna gästskribenter, verksamhetsledarens
spalt och olika artiklar. Under året har webbtidningshelheten integrerats med övrigt material på
studieförbundet.fi. Nyhetsbrevet 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. Studieförbundet använder
Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Kampanjen #förbundsklenoder pågick under året på
sociala medier och lyfte fram många av våra medlemsförbund, som deltog genom att visa upp
någon ”klenod”. Under årets togs evenemanghanteringsprogrammet Lyyti i bruk.
Studieförbundets verksamhet har fått uppmärksamhet i media bland annat gällande vandringspriset
Årets förbund och i samband med utgivningen av Förbundsbarometern 2018.

4.2 Ekonomi
Studieförbundets bokslut uppvisade under räkenskapsåret 2018 ett underskott på 2350,81 euro. År
2017 var underskottet 8104 euro. Intäkterna från den ordinarie verksamheten var 8433,44 euro mot
7965,99 euro år 2017. Verksamhetens kostnader var 104 111,75 mot 102 662,99 året innan.
Intäkterna från medlemsavgifter var 5580 euro, jämfört med 5360 euro året innan, vilket berodde på
en ett ökat medlemsantal. De tillförda medlen, som uppgick till 87 500 euro utgjordes av
verksamhetsunderstöd från Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Tre
smeder.
Balansräkningens slutsumma den 31.12.2018 var15 580,49 euro mot 19 586,33 euro året innan.
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BILAGA: Medlemsförteckning 31.12.2018

Egentliga medlemmar
Arbetets Vänners Centralförbund
Barnavårdsföreningen i Finland
Bildningsalliansen
Ekonomföreningen Niord
FDUV
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 Publicistförbund
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 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
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
Samverkande medlemmar
Aktion Österbotten
Finlands skogscentral
FRK – Åbolands distrikt
FRK – Österbottens svenska distrikt
Finlands Svenska Gröna
Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI
Norr om Stan
Nylands hantverk
Pomoväst
Regnbågsankan
Sydkustens landskapsförbund
Åbolands fiskarförbund
Åbolands hantverk
Österbottens hantverk
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BILAGA: Svenska studieförbundets evenemang 2018
personer.
Januari
22.1 Styrelsemöte 1
29.1 Ordföranderundan Helsingfors, 12 personer.
Agneta Eriksson. I samarbete med SFV.
30.1 Verksamhetsledarlunch: utvecklingssamtal med
Cecilia Ehrnrooth från Folkhälsan, 11 personer.
Februari
6.2 Ordföranderundan Åbo, 7 personer. Jan-Erik
Stenman. I samarbete med SFV.
8.2 Mentorprogrammets mellanträff.
12.2 Ordföranderundan Vasa, 7 personer. Anna
Bertills. I samarbete med SFV.
15.2 Menestyvät järjestöt. Koordinering av
biljettinköp, 14 biljetter.
16.2 Styrelsemöte 2
28.2 Förbundens allt-i-allon: lunchträff med temat
TechSoup. Ilona Sammaljärvi. 8 personer.
Mars
3-4.3 LedA-utbildning för unga
förbundsstyrelsemedlemmar på Lärkkulla. 11
personer. I samarbete med Ungdomsakademin Luckan.
13.3 Digital analys och uppföljning – att utvärdera
den digitala kommunikationen. 68 deltagare från 48
organisationer (varav 20 våra medlemmar).
16.3 Lunch för ensamjobbare, tema: tidsanvändning.
5 personer.
19.3 All digital week, huvudevenemang på G18.
Studieförbundet med som samarbetspart.
21.3 Förbundens allt-i-allon: Medlemsregister. Ant
Simons från Webbhuset, Hanna Sipiläinen och Mattias
Lehtinen från FDUV, Malin Lindholm från
Skolungdomsförbundet. Möjligt att delta från
Vasa/Åbo, 2 deltagare i Vasa. 18 personer.
26.3 Ekonomlunch hos Aktia. Heidi Schauman. 7
personer.
April
12.4 Informatörsnätverket besöker Yle. Jonas Jungar
och Terese Sundqvist. 13 personer.
18.4 Workshop om Studieförbundets nya strategi.
Leddes av Henrika Nordin. 10 personer.
18.4 Vårmöte. 22 personer.
23.4 Tidskriftsträff: språk/Anna Maria Gustafsson och
speed-dejting. 14 personer. I samarbete med
Tidskriftsprojektet/Thomas Rosenberg.

Juni
4.6 Nätverket Öppna klubben. 7 personer.
5.6 Informatörsnätverksträff hos Finlands Svenska
Idrott. Jeanette Harf. 10 personer.
11.6 Styrelsemöte 4.
Augusti
20.8 Lunch för ensamjobbare: kompetensutveckling,
4 personer.
28.8 Lunchträff: digital arkivering för förbundens
allt-i-allon med Lena Karhu från Svenska
centralarkivet, 16 personer.
29.8 Styrelsemöte, hos Skolungdomsförbundet.
30.8 Informatörsträff med nyhetsbyrån SPT, Anna
Back. 24 personer.
September
4.9 Verksamhetsledarlunch: organisationsutveckling
med Sanna Huldén och Annina Blom från DuvTeatern.
17 personer.
17.9 Förbundsekonomlunch:
förmögenhetsförvaltning med Viggo Löfgrén från
Index Kapitalförvaltning. 12 personer.
18.9 Mentorskapsprogrammets avslutningsträff. 9
personer.
25.9 Informatörsfrukost: Wikimedia med Heikki
Kastemaa, ordförande för Wikimedia Finland. 10
personer.
November
22.11 Organisationernas roll i framtiden.
Seminarium i samarbete med SOSTE. Tuija Brax och
Siv Sandberg. 30 personer.
27.11 Hur mår förbundens anställda? Utgivning av
Förbundsbarometern 2018. 40 personer.
27.11 Höstmöte. 25 representanter från 20 förbund.
December
4.12 Studieförbundets första afterwork. 8 personer.
10.12 Tidskriftsträff: tidskriften och
utgivarorganisationen. I samarbete med
Tidskriftsprojektet/Thomas Rosenberg. 24 personer.
12.12 Nätverksträff för kurs- och
utbildningsplanerare. 16 personer.
18.12 Informatörsfrukost hos FSL. Mirjam HeirLindström. 8 personer.

Maj
3.5 Styrelsemöte 3
7.5 Verksamhetsledarlunch: arbetsmetoder i molnet.
Johanni Larjanko. 12 personer.
22.5 Presentation av Lyyti. Christoffer Lindroos
presenterade. 5 deltagare (varav 2 på distans).
30.5 Lunch för ensamjobbare: ekonomiskt ansvar. 3
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BILAGA: Strategi
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