
 

Årsberättelse 2019 
(Godkänd på vårmötet 25.8.2020) 

 
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 Studieförbundets 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 2019 fortsatt att i 
nära samarbete med medlemmarna erbjuda olika former av stöd för förbunden och 
centralorganisationerna.  
 
Under året har Svenska studieförbundet fattat beslut om att byta namn till Förbundsarenan. Beslutet 
togs på höstmötet och namnet har registrerats den 8.1.2020 i Föreningsregistret.  
 

2. Medlemmar 
Svenska studieförbundet samlar en unik bredd av medlemsorganisationer. Den 31.12.2019 hade 
förbundet 52 egentliga och 13 samverkande medlemmar, totalt 65 organisationer, vilket gör förbundet 
till en samlande kraft för civilsamhället i Svenskfinland. Studieförbundets medlemmar representerar 
tillsammans över 400 000 personer och 1200 föreningar, förbund, församlingar, kommuner mm.  
 
Under året har Studieförbundet fått två nya medlemmar. På vårmötet antogs DIFF – Ingenjörerna i 
Finland som egentlig medlem. På höstmötet antogs VVS Föreningen i Finlands som egentlig medlem. 
Under året har en medlem avgått. 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. Majoriteten av våra medlemsförbund har också under året 
bidragit till Studieförbundets 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. 
 

3. Vår verksamhet 
Under år 2019 har verksamheten fortsättningsvis utvecklats utgående från medlemsorganisationernas 
behov. Verksamheten har nått de flesta av våra medlemsorganisationer: av våra 52 egentliga 
medlemmar har 44 deltagit i något evenemang vi ordnat och av våra 13 samverkande medlemmar har 10 
deltagit. Totalt har representanter från 54 av 65 medlemsorganisationer (83 procent) deltagit i något av 
de evenemang vi ordnat under året och totalt har vi haft drygt 580 deltagare på våra nätverksträffar 
och evenemang. Händelsekalendern finns som bilaga. Verksamheten utvärderas kontinuerligt och följs 
upp av styrelsen.  
 
3.1 STRATEGIN: EN PLATTFORM FÖR SAMVERKAN 
 
Starkare tillsammans. Svenska studieförbundet samlar en unik bredd av medlemsorganisationer. 
Tillsammans är medlemmarna en stark och modig vägvisare för medborgarsamhället i Finland.  



 
Inom det strategiska området Starkare tillsammans har Studieförbundet under året arbetat med att 
bevaka och påverka i frågor som är gemensamma för våra medlemsorganisationer och som påverkar 
organisationernas verksamhetsförutsättningar. Medlemsförbunden har använt Studieförbundet för att 
samverka med andra. Studieförbundet har skapat möten över organisationsgränser för att främja 
samverkan och erbjudit arenor för erfarenhetsutbyte och referensstöd kring frågor av sektorgemensamt 
intresse. 
 
Slipade förbund. Svenska studieförbundet erbjuder stöd till förtroendevalda och anställda så att 
dessa kan driva och utveckla sina organisationer mot en hållbar framtid, där civilsamhället är en 
tydlig sektor att räkna med.  
 
Inom det strategiska området Slipade förbund har Studieförbundet arbetat för att stärka kompetensen 
hos medlemsorganisationernas styrelser och hos anställda. Studieförbundet har för att stöda kvalitativa 
processer inom förbunden erbjudit både erfarenhetsutbyte och tillfällen för kompetenshöjning. 
Studieförbundet har också lyft fram det breda arbete som bedrivs inom ramen för det finlandssvenska 
civila samhället och arbetat för att stöda organisationerna att synliggöra sin sakkunskap.  
 
Förändrat engagemang. Svenska studieförbundet synliggör civilsamhället och dess betydelse för 
enskildas liv och samhällets utveckling samt stöder medlemsorganisationerna i den pågående 
samhällsutvecklingen där traditionellt medlemskap utmanas av andra former av engagemang. 
 
Inom det strategiska området Förändrat engagemang har Studieförbundet lyft fram temat engagemang 
och frivilligarbete genom exempel. Studieförbundet har också genom påverkansarbete arbetat för att 
det ska finnas trygga möjligheter att engagera sig på svenska i Finland.  
 
3.2 NÄTVERKEN 
En av Studieförbundets viktigaste verksamhet är att erbjuda anställda och förtroendevalda i förbunden 
kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte genom nätverk. Nätverken upplevs av många 
förbundsanställda och förtroendevalda som ett bra, konkret stöd för förbunden. De olika nätverken har 
både haft fysiska träffar, oftast frukost- eller lunchträffar kring något aktuellt tema för gruppen. I tillägg 
erbjuds möjligheten till nätverkande på nätet, genom slutna Facebookgrupper. Under året utvärderades 
tre av nätverken mer noggrant genom enkätförfrågningar. Svaren visade att nätverksverksamheten 
uppskattas och ger ett mervärde i arbetet.  
 
Följande nätverk erbjöds medlemsorganisationerna och andra centralorganisationer 2019: 
 
Tredje sektorns informatörer i Svenskfinland. Nätverket för informatörer har under året haft fem träffar 
kring olika teman. Teman under årets träffar har varit bland annat webbtillgänglighet, sociala medier och 
informatörsrollen. Nätverket har också besökt Luckan.  
 
Verksamhetsledargruppen. Nätverket för verksamhetsledare har under året haft fyra träffar. Teman som 
tagits upp har varit att leda i arbetsvälmående, att bygga förbundets brand, gemensamma anställda och 
frivilligarbete och dess framtid.  
 
Förbundsekonomerna. Nätverket för förbundsekonomer har under året haft tre träffar. Teman på 
träffarna har varit att presentera förbundets ekonomi för styrelsen, löneutbetalning och så har nätverket 
besökt Hanaholmen.  
 
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. Teman har varit medlemsservice genom chatt, 
arbetsvälmående och GDPR.  



Nätverk för personer som arbetar ensamma. Nätverket, som är öppet för anställda inom förbund och 
organisationer inom tredje sektorn som jobbar ensamma, har underåret haft en träff med temat 
arbetsvälmående.  
 
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 med temat 
kursadministration. Nätverket upprätthålls i samarbete med SFV:s studiecentral och Bildningsalliansen.  
 
Nätverk för ungdomsarbete. Under året startades i samarbete med Allianssi ett nätverk för personer 
som arbetar inom ungdomsorganisationer eller med ungdomsverksamhet inom förbund. Nätverket hade 
under året två träffar.  
 
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. Nätverket hade ingen träff under året, men en Facebook-grupp som 
användes sporadiskt.  
 
Tidskriftsträffar. I samarbete med Tidskriftsprojektet ordnades två tidskriftsträffar, en under våren och 
en under hösten. 
 
3.3 STYRELSEDAGARNA 
Som svar på ett stort behov bland förbunden ordnades hösten 2019 Styrelsedagarna med 
målsättningen att stöda förtroendevalda i sina viktiga uppdrag. Medlemsorganisationernas ordförande 
och styrelsemedlemmar inbjöds till ett veckoslut med nätverkande och kompetenshöjning kring temat 
förändrat engagemang. Under ett veckoslut samlades totalt 76 personer från 23 av våra 
medlemsorganisationer. Evenemanget uppfyllde målsättningarna, även om utvärderingen visade att alla 
förtroendevalda inte stöds av verksamhet i denna form utan kompletterande former behövs. 
Styrelsedagarna ordnades nu för andra gången och ordnades i samarbete med SFV.  
 
3.4 MENTORIX 
I mars startade mentorskapsprogrammet Mentorix för styrelseordföranden och -ledamöter. Intresserade 
kunde ansöka om en plats i programmet och fick en handplockad mentor utgående från 
utvecklingsområden för förtroendeuppdraget. Mentorix hade ett kickoff-tillfälle i mars och en mellanträff 
i september, då programmet var halvvägs. Programmet fortsätter till och med mars 2020. I programmet 
deltar sex adept-mentor-par och målsättningen är att ge förtroendevalda stöd i att utvecklas i sitt 
förtroendeuppdrag.  
 
3.5 ÖVRIGA MÖTESPLATSER OCH ARENOR 
Förbundsfrukost i Vasa och i Åbo. I samarbete med SFV ordnades två förbundsfrukostar, i Vasa och i 
Åbo, som ett svar på behov som kommit fram. Förbund med kanslier i Österbotten och Åboland har inte 
alltid möjlighet att delta i verksamheten som ordnas i Helsingfors, och träffarna kring temat 
arbetsvälmående samlade anställda som arbetar på annan ort.  
 
Förändring i fokus. Ett seminarium kring nya partnerskapslösningar mellan ideell och offentlig sektor, 
med föreläsning bland annat kring Överenskommelsen och NOD i Sverige. Under dagen ordnades också 
samarbetsdiskussioner kring Svensk byaservices utveckling och fortsättning. Evenemanget ordnades av 
Svenska lantbrukssällskapens förbund och nätverket IDNET samt Svensk byaservice i samarbete med 
Svenska Studieförbundet.  
 
Seminarium med temat social innovation. Seminariet handlade om social innovation med fokus på 
landsbygdsutveckling. Evenemanget ordnades i samarbete med SLF/IDNET och Svensk byaservice. 
Fredrik Björk.  
 
En dag för demokratin. Ett seminarium kring fira bildningens och civilsamhällets roll gällande demokratin. 
Evenemanget ordnades i samarbete med SFV och Bildningsalliansen.  



 
Förbundsvärldens After work. För att erbjuda nätverkande under friare former ordnades på begäran en 
After work-tillställning under våren.  
 
3.6 PÅVERKANSARBETE, SAMARBETE OCH REPRESENTATION 
Studieförbundet arbetar för att trygga verksamhetsförutsättningarna för förbunden, både ekonomiskt, 
språkligt och samhälleligt. Under år 2019 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 Studieförbundet information som aktivt delges 
våra medlemmar, bland annat via nyhetsbrevet, nätverken, styrelsearbetet och direkta kontakter till 
medlemsförbunden. Vi jobbar för koordinering av finlandssvensk representation på strategiskt viktiga 
poster, för att stärka påverkansarbetet i frågor som är gemensamma för förbunden, för att få 
information om aktualiteter men också för att försäkra oss om att de finlandssvenska förbunden finns 
representerade på olika håll. Studieförbundet ställde sig bakom KANE:s och Kansalaisareenas 
målsättningar för regeringsprogrammet och informerade om dessa.  
 
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 representerat tredje sektorn i 
strategiarbetet för utveckling av Svensk byaservice, som upprätthålls av Svenska lantbrukssällskapens 
förbund.  
 
Svenska studieförbundet är medlem i Suomen Kylät –Finlands byar. Under år 2019 har Studieförbundets 
representant i SYTY:s styrelse varit Christel Björkstrand från Finlands Svenska Idrott, med Mari Pennanen 
som ersättare. Svenska studieförbundet är också medlem i Pohjola-Norden och Kansalaisareena.  
 
Vi samarbetar med bland andra SFV, Bildningsalliansen och många av våra medlemsförbund 
regelbundet. Tillsammans med SFV och Bildningsalliansen har det så kallade ”kursbrickan”-samarbetet 
under året utvecklats, då organisationerna arbetat för större koordinering gällande verksamhet med 
gemensamma målsättningar. Bland annat att kurs- och fortbildning för fria bildningen och civilsamhället 
koordinerats för att bli effektivare och under hösten ordnades evenemanget En dag för demokratin som 
ett resultat av samarbetet.  
 
Under året har samarbete med SOSTE och Allianssi initierats, vilket bland annat lett till ett nytt nätverk 
för ungdomsorganisationer och personer som arbetar med ungdomsfrågor inom förbunden grundats. 
Studieförbundet har även samarbetat med bland annat Kyrkostyrelsen, Lärkkulla, Luckan, Sydkusten och 
Norr om Stan. 
 
Styrelsen deltog i februari i LedarskapsArenan som Ideell Arena ordnade i Stockholm och träffade 
efteråt Ideell Arenas styrgrupp för ett kort möte. Ordförande Jonna Sahala har också under året deltagit 
i Ideell Arenas 20-årsjubileum och partnerskapsmöte.  
 
Jonna Sahala har representerat Studieförbundet i styrgruppen för Luckans integrationsprojekt Dörren, 
där hon varit ordförande.  
 
3.7 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.  
 
Under året har Studieförbundet koordinerat i båda större och mindre ärenden. Några exempel är att vi i 
slutet av år 2018 koordinerat biljettinköp till evenemanget Menestyvät järjestöt som ordandes i februari 
2019, och i slutet av år 2019 koordinerat biljettinköp till evenemanget i februari 2020. Förbund som 
önskat ta i bruk evenemangshanteringstjänsten Lyyti har genom koordinering från Studieförbundet fått 
en lägre månadsavgift.  
 
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.  
 
3.8 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. Årets förbund 2019 blev 
Finlands Svenska Marthaförbund, som under året innan tagit modiga steg för att utvecklaorganisationen 
så att struktur, verksamhet och beslutsfattande motsvarar krav och behov i framtidens samhälle. 
Marthaförbundet har, enligt prismotiveringen, lyckats förmedla sina budskap väl, nått ut till många och 
genom sin verksamhet delat värdefull kunskap till personer i olika åldrar. 
 
3.9 TIDKSRIFTSPROJEKTET 
Under några år har Svenska studieförbundet i samarbete med Tidskriftsprojektet ordnat tidskriftsträffar. 
Samarbetet har fungerat väl och under året har Studieförbundet deltagit i diskussioner kring 
fortsättningen för projektet, eftersom en stor del av tidskrifterna är medlems- eller 
organisationstidskrifter som ges ut av våra medlemsförbund. Under hösten lämnade Studieförbundet in 
en ansökan till Föreningen Konstsamfundet för finansiering för att ta över projektet från och med år 
2020. Under året förbereddes sedan övergången.  
 

4. Administration, kommunikation och ekonomi 
Förbundets styrelse har under året hållit sex möten. I juni hade styrelsen en utvärderings- och 
planeringsdag på Sveaborg. Styrelsens sammansättning år 2019: 
 
Ordförande: Jonna Sahala 
Ordinarie      Suppleant 
Frans Cederlöf (Skolungdomsförbundet),   Johan Aura (Svenska folkskolans vänner) 
Jeanette Harf (Finlands svenska idrott)   Regina Strandberg (Folkhälsans förbund)   
Lisbeth Hemgård (FDUV)    Matthias Jakobsson (FSS)   
Kari Huhtala (Andelsförbund)    Lena Höglund (PNU) 
Bernt Nordman (Natur och Miljö)   Annika Jansson (Martha) 
Pia Sundell (BVIF)     Henrik Lillhannus (FSSMF) 
Harriet Sundholm (SLF)     Kim Österman (FSU)   
Mia Wikström (SLC)     Agneta Udd-Saarela (Kvinnoförbundet)  
 
Arbetsutskottet bestod av ordförande Jonna Sahala, vice ordförande Frans Cederlöf, styrelsemedlem 
Jeanette Harf och verksamhetsledare Mari Pennanen. Styrelsen tillsatte för verksamhetsåret tre 
arbetsgrupper i enlighet med strategin: påverkansarbetsgrupp, kommunikationsgrupp och 
kompetenshöjningsgrupp.  
 
Under år 2019 har styrelsen genomfört en process för att ta fram ett nytt namn för organisationen. På 
höstmötet godkände medlemmarna förslaget om att ändra namn från Svenska studieförbundet till 
Förbundsarenan. Det nya namnet har registrerats hos Föreningsregistret 8.1.2020. I samband med 
namnförslaget ordnades en tävling för att ta fram en ny logo och grafisk profil. Vinnare i tävlingen blev 



Ida Dimic. 
 
Förbundets vårmöte hölls den 16 april på G18 i Helsingfors och höstmötet 27 november på G18. 
Valberedningsutskottet, som bestod av Malin Lindholm, Anna Litonius, Micaela Romantschuk och 
verksamhetsledare Mari Pennanen som sekreterare, har sammanträtt två gånger samt haft kontakt per 
epost inför höstmötet.  
 
Förbundets verksamhetsledare Mari Pennanen har under året arbetat heltid. Hon har under året slutfört 
en utbildning, som började under år 2018: Fenix-programmet, som är ett strategiskt ledarskapsprogram 
för ideella organisationer –med idén i fokus. Under hösten arbetade Julia Hemgård som koordinator på 
deltid på Studieförbundet. Under året anställde Svenska studieförbundet två högskolepraktikanter, på 
våren Rebecka Svedberg och på hösten Elsa Rinne. 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. Under året har ett avtal 
gällande Studieförbundets arkivmaterial gjorts med Svenska centralarkivet. Arkivmaterial från åren 
1996-2014 har överlämnats till Centralarkivet och en arkivförteckning och en arkiveringsplan har gjorts, 
så att arkivmaterial i fortsättningen deponeras hos Centralarkivet.  
 
Studieförbundet har ett samarbetsavtal med Svenska Folkskolans vänner. Under året har samarbete 
med SFV gjorts kring bland annat Styrelsedagarna och förbundsfrukostar i Vasa och Åbo. Regelbundna 
möten har också hållits gällande koordinering, behov och önskemål från fältet. Under året har 
diskussioner gällande utveckling av samarbetet och möjligheten att få bidrag förts med SFV.   
 
4.1 KOMMUNIKATION 
Information om förbundets egen verksamhet och övrigt som kan vara till nytta för medlemmarna sprids 
via förbundets webbsajt studieforbundet.fi, nyhetsbrevet Förbundsposten, sociala medier, personliga 
kontakter och e-post. Studieförbundet använder Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn.  
 
Förbundsposten har utkommit en gång per månad (förutom juli) och innehållit eget redaktionellt 
material, information om vår verksamhet och våra egna evenemang, andra evenemang riktade till 
förbunden och information från någon av medlemsorganisationerna till de andra. Genom 
Förbundsposten har vi lyft olika teman, såsom arbetsvälmående och förändrat engagemang, och 
aktuella ärenden för förbunden, både gällande påverkansarbete och allmänt om civilsamhället. På 
bordet-kolumnerna, som skrivs av inbjudna gästskribenter från medlemsförbunden, handlar om vad 
som är aktuellt inom förbunden och når ofta många läsare. Verksamhetsledarens Ingången-kolumner tar 
upp olika aspekter av förbundens verksamhetsförutsättningar. I artiklar har våra nya medlemmar 
presenterats, olika personer lyfts fram och aktuella teman fördjupats. Förbundsposten har drygt 300 
prenumeranter.  
 
Studieförbundets verksamhet har fått uppmärksamhet i media bland annat i samband med beslutet om 
att byta namn till Förbundsarenan på höstmötet.  
 
4.2 EKONOMI 
Under räkenskapsåret 2019 gjorde Studieförbundet ett överskott på 3495,07 euro. År 2018 var 
underskottet 2350,81 euro. Intäkterna från den ordinarie verksamheten steg från 8433,44 euro år 2018 
till 23 712,96 euro och de täckte nu en femtedel av de totala kostnaderna. Verksamhetens kostnader var 
114 300,39 euro mot 104 111,75 året innan.  

Intäkterna från medlemsavgifter var 8820 euro, jämfört med 5360 euro året innan, vilket berodde på en 
höjning av medlemsavgiften samt ökat medlemsantal. De tillförda medlen, som uppgick till 85 000 euro 
utgjordes av verksamhetsunderstöd från Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. Det 
egna kapitalet ökade till 7476,87 tack vare överskottet, som motsvarande 41 % av intäkterna från 
medlemsavgifterna. Det egna kapitalet ger en liten buffert mot negativa ekonomiska överraskningar. 



BILAGA: Medlemsförteckning 31.12.2019  
 
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 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 
VVS Föreningen i Finland 
 
 
Samverkande medlemmar (13) 
Aktion Österbotten 
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 

 



BILAGA: Svenska studieförbundets evenemang 2019 
 

Januari 
14.1 Seminarium: Förändring i fokus. Nya 
partnerskapslösningar mellan ideell och offentlig 
sektor. I samarbete med SLF/IDNET samt Svensk 
byaservice. Ca 25 personer. 
15.1 Styrelsemöte 1  
 
Februari 
7.2 LedarskapsArenan, Stockholm. 5 personer från 
styrelsen deltog. Möte med Ideell Arenas styrgrupp.  
13.2 Menestyvät järjestöt. Koordinering av 
biljettinköp, 20 biljetter.  
25.2 Styrelsemöte 2 
28.2 Förbundsekonomlunch: att presentera 
ekonomin för styrelsen. Melker Olenius och Monika 
Mäkelä. 13 personer. 
 
Mars 
1.3 Informatörsfrukost på Luckan, Liselott Lindén. 
14 personer. 
8.3 Förbundsfrukost i Vasa. Nonni Mäkikärki, Anna-
Karin Öhman. 23 personer. 
14.3 Förbundsfrukost i Åbo. Nonni Mäkikärki. 13 
personer. 
19.3 Verksamhetsledarlunch: att leda i 
arbetsvälmående. Micaela Romantschuk och 
Benjamin Ellenberg. 17 personer. 
22.3 Förbundens allt-i-allon: lunch kring 
medlemsservice. Marika Danielsson. 13 personer. 
28.3 Mentorix kick-off. Mentorskapsprogrammet 
körde igång med sex adept-mentor par. 9 personer. 
 
April 
3.4 Styrelsemöte 3 
3.4 Förbundsvärldens After work, 9 personer. 
4.4 Informatörsfrukost: webbtillgänglighet. Viena 
Rainio. 16 personer. 
16.4 Vårmöte, Årets förbund-priset delades ut. 15 
röstberättigade från 14 medlemsförbund. 
29.4 Lunch för ensamjobbare: arbetsvälmående. 5 
personer. 
 
Maj 
7.5 Tidskriftsträff: vad väntar vi oss av 
Tidskriftsprojektet? I samarbete med 
Tidskriftsprojektet. 9 personer.  
9.5 Nätverksträff för ungdomsorganisationer i 
samarbete med Allianssi. 16 personer. 
20.5 Seminarium med temat social innovation, i 
samarbete med SLF/IDNET och Svensk byaservice. 
Fredrik Björk. 13 personer. 
22.5 Verksamhetsledarlunch: att bygga 
förbundets brand. Jeanette Harf. 16 personer. 

23.5 Förbundsekonomträff på Hanaholmen. 
Agneta Roine. 11 personer. 
 
Juni 
4.6 Informatörsträff: somesparrning. 16 personer. 
6.6 Styrelsens utvärderings- och 
planeringsseminarium 
 
Augusti 
26.8 Verksamhetsledarlunch: gemensamma 
anställda. Karola Asplund, Mette Strauss, Nora 
Strömman. 18 personer. 
27.8 Styrelsemöte 4 
 
September 
2.9 Nätverksträff för kurs- och 
utbildningsplanerare: kursadministration. Gunilla 
Edelmann, Hanna Grönholm. 21 personer. 
12.9 Förbundsekonomträff: löneutbetalning. Gunilla 
Johansson, SLC. 11 personer. 
16.9 Förbundens allt-i-allon: arbetsvälmående. 
Nonni Mäkikärki. 17 personer. 
19.9 Informatörsträff: tillgänglig webb i praktiken. 
Matilda Hemnell. 23 personer. 
25.9 En dag för demokratin, i samarbete med SFV 
och Bildningsalliansen, 35 personer. 
26.9 Mentorix-mellanträff hos SLC, Kari Huhtala. 11 
personer.  
 
Oktober 
5-6.10 Styrelsedagar i samarbete med SFV. 76 
personer från 23 av våra medlemsorganisationer  
10.10 Styrelsemöte 5 
22.10 Verksamhetsledarlunch: frivilligarbetets 
framtid. Sini Hirvonen från Kansalaisareena. 17 
personer.  
 
November 
4.11 Allt-i-allonätverkslunch: GDPR och vad hände 
sedan? Sebastian Gripenberg. 12 personer. 
5.11 Tidskriftsträff med kollegial sparrning. I 
samarbete med Tidskriftsprojektet/Thomas 
Rosenberg. 17 personer. 
14.11 Ungdomsnätverksträff: finansiering i 
framtiden. I samarbete med Allianssi. 8 personer 
22.11 Informatörsfrukost: informatörsrollen – 
mångfacetterad och bred. Christine Skogman, hos 
SFV. 13 personer.  
27.11 Höstmöte. 28 röstberättigade från 22 
medlemsförbund, totalt 34 personer. 
 
December 
4.12 Styrelsemöte 6 och jullunch 


