Verksamhetsplan år 2018
(godkänd på höstmötet 22.11.2017)
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 är alla finlandssvenska förbund. Förbundet har 58 medlemmar, vilket gör förbundet till en
samlande kraft för medborgarsamhället i Svenskfinland.
Svenska studieförbundet kommer under år 2018 att fortsätta med att i nära samarbete med medlemmarna
erbjuda olika former av stöd för förbunden och centralorganisationerna. 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.
Under hösten 2015 och under år 2016 besökte verksamhetsledaren samtliga av våra medlemmar i en
omfattande Besöksrunda. Ett konkret resultat av Besöksrundan var Förbundsbarometern, som gavs ut i april
2017. De tre områden som där identifierades som huvudområden gällande medlemmarnas behov av
Studieförbundet ligger som grund för verksamheten år 2018:
- Stöd till förtroendevalda och anställda på förbundsnivå
- Gemensamma lösningar
- Förbundens verksamhetsförutsättningar
Under år 2018 kommer Studieförbundets främst att satsa på att upprätthålla och utveckla
nätverksverksamheten för förbundsanställda, utveckla stödet till förbundens ordförande och
styrelsemedlemmar, via delegationen för medborgarsamhällspolitik arbeta för förbundens
verksamhetsförutsättningar och fungera som plattform för ärenden gemensamma för medlemmarna.
Våra värdelöften
Möjligheter:
Tillgänglighet:
Professionalitet:
Lyhördhet:
Omtänksamhet:

Studieförbundet skapar mötesplatser för kompetensutveckling och bevakar
gemensamma intressen
Studieförbundet arbetar på nära håll tillsammans med och för medlemmarna
Studieförbundet erbjuder sakkunskap och stöd när de egna resurserna inte räcker till
Medlemsförbundens behov är utgångspunkten för all verksamhet
Studieförbundet prioriterar personligt bemötande och serviceinriktade initiativ

2. Medlemmar
Svenska studieförbundet har 47 egentliga och 11 samverkande medlemmar. Medlemmarna är finlandssvenska
förbund och centralorganisationer, som tillsammans representerar över 400 000 personmedlemmar och över
1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, församlingar osv.). Som förbundens förbund
ska Studieförbundet göra det för förbunden, som ingen annan gör. Vi är lyhörda för förbundens behov, både
gällande tjänster, utbildning och i övrigt. Konkreta lösningar på utmaningar som är gemensamma för många av
våra medlemsförbund ska snabbt kunna åtgärdas. Studieförbundet arbetar på nära håll med och för
medlemmarna.
Inom Studieförbundet arbetar vi strategiskt med att skapa en känsla för Studieförbundet. Alla medlemsförbund
ska känna att de har nytta av att vara medlemmar och målsättningen är att alla medlemsorganisationer under
verksamhetsåret ska delta i någon av våra verksamhetsformer. Studieförbundet jobbar också aktivt för att
medlemsförbunden ska samarbeta och sinsemellan ha nytta och stöd av varandra.

3. Vår verksamhet
Verksamheten inom Studieförbundet utgår långt från medlemmarnas behov och önskemål. Medlemskåren är
bred och verksamheten inom förbunden väldigt varierande. Trots det finns det många gemensamma teman och
utmaningar. Studieförbundet förstärker medlemsförbundens kapacitet genom att frigöra deras resurser till den
egna kärnverksamheten till följd av kompletterande service.
Studieförbundet kommer att fortsätta vara en plattform för samarbete, att skapa mötesplatser, bevaka
gemensamma intressen samt informera om och lyfta fram aktuella frågor och teman. I övrigt kommer
Studieförbundet att initiera och upprätthålla verksamhet baserat på de behov som finns bland
medlemsförbunden, samt fortsätta sonderingen av gemensamma projekt för förbunden och projekt med fokus
på nytta för medlemmarna. Vi kommer att arbeta med medborgarsamhällspolitik via Delegationen för
medborgarsamhällspolitik (KANE). Studieförbundet kommer under år 2018 också att jobba för att bredda
finansieringsbasen. Vi strävar efter att utöka personalstyrkan för att kunna driva och utveckla verksamheten,
men också för att ha mer resurser för intressebevakning och att lyfta fram de finlandssvenska förbundens
gemensamma intressen.
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.
Stöd till förtroendevalda i förbundsstyrelsen stöder hela förbundet, eftersom en fungerande styrelse behöver
aktiva, engagerade ledamöter med tillräckliga kunskaper både om sitt förbund och om rollen och ansvaret som
styrelseledamot. Under år 2018 kommer vi att stöda styrelsemedlemmar bland annat genom
-

nätverk för ordföranden. Vi erbjuder förbundsordföranden möjlighet att nätverka, främst via nätet.
Studieförbundet upprätthåller och administrerar en Facebook-grupp.

-

en skräddarsydd LedA-utbildning till stöd för personer som har eller siktar på en styrelsepost på
förbunds/centralorganisationsnivå. LedA är en utbildning som fokuserar på personligt ledarskap.
Utbildningen ordnas under ett vinterveckoslut i samarbete med Ungdomsakademin.

-

under våren ordna regionala träffar och utgående från diskussionerna ordnas till exempel
Styrelsedagar under ett veckoslut på hösten. Målet är att ge förbundsstyrelseledamöter både
utbildning och möjlighet att bygga nätverk till andra förbundsstyrelser. Denna verksamhets ordnas i
samarbete med SFV.

-

mentorskapsprogram för förtroendevalda. Vi startar ett mentorskapsprogram för ordföranden och
styrelsemedlemmar som vill utvecklas i sitt uppdrag med hjälp av en personlig mentor som har
erfarenhet av motsvarande uppdrag.

Att arbeta inom tredje sektorn och i förbundsvärlden är krävande och har sina egna utmaningar jämfört med
andra sektorer. Anställda är vana att arbeta med knappa resurser, men behöver samtidigt stöd på olika sätt i
arbetet. I många frågor kan anställda från olika förbund stöda varandra, men det finns också andra former av
stöd som behövs. Under år 2018 kommer Studieförbundet att stöda anställda inom förbunden bland annat
genom
-

nätverksverksamhet. Vi samlar regelbundet anställda inom förbund och centralorganisationer till
träffar kring olika relevanta teman och erbjuder även möjlighet att nätverka via nätet. Målsättningen är
att erbjuda stöd för enskilda anställda som ofta upplever sig vara rätt ensam med sina arbetsuppgifter
men har stöd av andra med liknande uppgifter, att lyfta olika relevanta teman via inledare och
diskussioner, att bredda anställdas nätverk och att uppmuntra till samarbete. Studieförbundets
nätverksverksamhet har visat sig vara både lyckad och nyttig och utvärderingen visar att
nätverksverksamheten verkligen behövs som ett konkret stöd för förbunden. Nätverken som redan
fungerar fortsätter med regelbundna träffar kring olika teman: informatörerna, verksamhetsledarna,
förbundens allt-i-allon (kanslister/sekreterare), förbundsekonomer, tidskriftsredaktörer samt personer
som jobbar ensamma. Nätverksträffar som är mera temabundna kan också ordnas enligt behov. Som en
utvidgning av nätverken och enligt de behov och önskemål som kommer fram kan hel- eller
halvdagsseminarier för en bredare målgrupp ordnas samt studieresor (till exempel tidskriftsträffar i

samarbete med Tidskriftsprojektet).
-

mentorprogram för anställda. Studieförbundet har under 2017 startat ett mentorskapsprogram för
anställda inom förbund. Intresserade har kunnat ansöka om att få en mentor och lämpliga mentorer har
sedan handplockats för dessa adepter. Programmet startade i september 2017 och pågår ett år framåt.
Målsättningen är att stöda anställda inom förbunden, antingen personer som är nya i sitt uppdrag eller
personer som upplever att de vill utvecklas vidare i sitt arbete. Under år 2018 ordnas inom
programmet ett gemensamt seminarium under vintern och ett avslutningsseminarium i början av
hösten. Programmet utvärderas under hösten.

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, till
exempel kommunikation, ekonomi, administration, ledarskap, utveckling, digitalisering och intressebevakning.
Genom vår nätverksverksamhet stöder vi förbunden med konkreta lösningar både genom val av
teman/inbjudna inledare, men också genom att förbunden får höra om andra förbunds lösningar. Förutom det
kommer vi under år 2018 att stöda förbunden genom
-

att agera sammanlänkande part i många olika ärenden. Vi kan vara samarbetspart eller huvudman för
evenemang och projekt som riktar sig till målgruppen. I samarbete med våra medlemmar och andra
organisationer ordnar vi evenemang och projekt som är till stöd för våra medlemmar. Vi fortsätter
också diskussioner om samarbetsprojekt med olika parter och planerar och utreder möjligheten att dra
igång olika projekt kring de idéer och förslag som kommit från medlemsförbunden och som stöd till
medlemmarna i deras strävanden. Aktuella teman är bland annat medlemsregister, rapportering,
utvärdering och uppföljning, synlighet, och nya teman dyker kontinuerligt upp i kontakt med förbunden.

-

i samarbete med SFV fortsättningsvis erbjuda medlemmarna i Studieförbundet möjlighet att gratis
använda Festsalen G18 under söndagar, måndagar, tisdagar och onsdagar.

-

utreda och om möjligt ansöka om ett mobilitetsprojekt via Erasmus+, för att erbjuda anställda
möjlighet att delta i en kurs i ett annat land, både för innehållet och för att knyta kontakter och få nya
idéer och inspiration till arbetet i det egna förbundet.

-

ordna ett seminarium kring kommunikation. I mars ordnas ett större kommunikationsseminarium med
arbetsrubriken Digital uppföljning och analys – att utvärdera den digitala kommunikationen.
Målgruppen är informatörer, kommunikatörer och verksamhetsledare inom tredje sektorn. Vi vill samla
olika aktörer för att också lära oss av varandra. Målsättningen är att deltagarna efter seminariet ska ha
klart för sig vad digital uppföljning är, vilka arbetsmoment som ingår samt vilka verktyg det finns att
använda. Seminariet ordnas i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet, Svenska
litteratursällskapet och Bildningsalliansen.

-

ge ut ett regelbundet nyhetsbrev och driva webbtidningen Förbundsrummet.

-

Årets förbund. Svenska studieförbundet delar ut vandringspriset Årets förbund för att stimulera
Studieförbundets medlemmar att aktivt verka enligt sina stadgar och lyfta fram sina bedrifter.

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 kommer vi att stöda förbunden bland annat genom
-

Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE). Studieförbundet har via delegationen möjlighet
till information i första hand, och vi arbetar systematiskt för att för informationen vidare, bland annat
via nyhetsbrevet, nätverken, styrelsearbetet och direkta kontakter till medlemsförbunden. KANE:s
verksamhetsplan sträcker sig över perioden 2017-2021. Visionen är ”Medborgarverksamheten är
levande, autonom och förstärker allas möjligheter att delta. Organisationerna främjar en smidig
utveckling av samhället i en föränderlig verksamhetsomgivning.” KANE har två strategiska
målsättningar:

o Medborgarverksamhetens autonomi förstärks.
o Globala förändringar och deras inverkan på medborgarsamhället erkänns.
Studieförbundet arbetar utgående från denna vision och de strategiska målsättningarna och lyfter fram
det finlandssvenska medborgarsamhällets speciella utmaningar i arbetet inom KANE.
-

lyfta temat Förbunden som attraktiva arbetsplatser. Under året kommer vi att starta en större
projekthelhet kring temat, för att stöda förbunden så att de även på sikt är attraktiva arbetsplatser och
lockar kompetenta sökande, samt att de som arbetar inom förbunden trivs och har förutsättningar för
att göra ett gott jobb.

-

vid behov föra medlemsförbundens talan i olika sammanhang. Vi samarbetar med finska organisationer
för att bevaka de svenska förbundens intressen. Studieförbundet är medlem i Pohjola-Norden och i
Suomen Kylätoimikunta. Under år 2018 kommer Studieförbundet fortsättningsvis aktivt att söka nya
nätverk och samarbetsmöjligheter i Svenskfinland, Finland och Norden, både för att få information om
aktualiteter men också för att försäkra sig om att de finlandssvenska förbunden finns representerade
på olika håll.

-

tacka personer som inom förbunden gjort fina insatser. Det finns många eldsjälar, både bland anställda
och bland förtroendevalda, som gör ett enormt arbete för medborgarsamhället i Svenskfinland.
Studieförbundet kan bidra till att arbetet fortsätter genom att bidra till att flera får ett tack för sin
insats. Vi informerar om de möjligheter som finns att till exempel nominera till medaljer och
utmärkelsetecken, och kommer även att under året utreda möjligheten och relevansen av att instifta
egna tacksamhetstecken av något slag.

4. Administration, kommunikation och ekonomi
Studieförbundets medlemmar samlas till vårmöte i april och höstmöte inom oktober-december. Styrelsen
ansvarar för förbundets intressen och förvaltning mellan förbundsmötena. Styrelsen sammankommer
regelbundet och under sommaren eller i början av hösten ordnas ett utvärderings- och planeringsseminarium
för styrelsen. Under våren kommer en strategiprocess att inledas. Under år 2018 kommer Studieförbundet att
fortsätta utvärdera den egna verksamheten.
Det operativa arbetet sköts av verksamhetsledaren, som aktivt håller kontakt med fältet. Studieförbundets
kansli finns i SFV-huset G18 i Helsingfors. Under året kommer Studieförbundet att arbeta för att utöka
personalstyrkan för att verksamheten ännu bättre ska kunna drivas, men speciellt för att verksamheten ska
kunna utvecklas och svara mot medlemmarnas behov och önskemål. I mån av möjlighet kommer
Studieförbundet även att fortsättningsvis erbjuda högskolestuderande möjlighet att utföra sin praktik hos oss,
både för att få konkret hjälp i arbetet men samtidigt också för att erbjuda unga en unik inblick i det
finlandssvenska förbundslivet och den vägen väcka intresset för att arbeta inom medborgarsamhället.
Studieförbundet upprätthåller en webbsida, studieforbundet.fi, och webbtidningen Förbundsrummet. Nyheter,
aktualiteter och annat som är relevant för målgruppen förmedlas via nyhetsbrevet som skickas ut regelbundet.
Vi syns och kommunicerar även via sociala medier, både för att nå medlemsförbunden, men också för att lyfta
fram vår och våra medlemsförbunds verksamhet.
Svenska studieförbundet är en liten aktör som snabbt och smidigt kan reagera på ärenden som dyker upp. I
samarbete med våra medlemmar har vi möjlighet att snappa upp signaler i god tid. Som en bas för detta fungerar
också nätverksträffarna, där aktuella saker kommer upp, både genom noggrant valda teman som tas upp och
också genom diskussionerna på träffarna.
Studieförbundet samarbetar aktivt med olika aktörer. Vi är medlemmar i Delegationen för
medborgarsamhällspolitik (KANE), Suomen Kylätoiminta – Finlands byaverksamhet, Pohjola-Norden,
Föreningen 4 Byar, IDNET (projektet Svenskfinland som brobyggare och pilotområde) och samarbetar med
bland andra Bildningsalliansen (bland annat projekt Fri Bildning 3.0), Sydkustens landskapsförbund (projekt
Föreningar tillsammans) och Kyrkans central för det svenska arbetet. Vi samarbetar även med våra
medlemsförbund och andra i mån av möjlighet och relevans.
Studieförbundet har fått verksamhetsbidrag av Svenska folkskolans vänner och vi ansöker om fortsatt
understöd. Dessutom kommer Studieförbundet att ansöka om bidrag och understöd från olika fonder och
stiftelser samt projektunderstöd. Medlemsavgifterna är också en viktig del av inkomsterna.

