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Praktisk information
Styrelsedagarna ordas som ett hybridevenemang. För dig som 
deltar på distans sänds evenemanget via Zoom och du får en länk 
per e-post innan evenemanget. Om du inte är bekant med Zoom 
uppmuntrar vi dig att bekanta dig med verktyget på förhand. Om 
du vill testa Zoom före Styrelsedagarna så ta kontakt med någon 
av oss så ordnar vi ett testmöte.

Vi uppskattar ditt engagemang under Styrelsedagarna och för att 
alla deltagare, både de som deltar fysiskt på plats i Helsingfors 
och de som deltar på distans via Zoom ska ha en möjlighet att ta 
del av varandras frågor och kommentarer har vi skapat en gemen- 
sam chatt på plattformen Padlet.

Ifall det uppstår tekniska frågor före och under Styrelsedagarna, 
var i första hand direkt i kontakt med Julia Hemgård.

Vänliga hälsningar,

Julia Hemgård
Koordinator
julia.hemgard@forbundsarenan.fi
050-4637721

Mari Pennanen
Verksamhetsledare
mari.pennanen@forbundsarenan.fi
040-7030279

Välkommen med på Styrelsedagarna 2021!
Vilken roll och vilket ansvar har de finlandssvenska förbunden? Styrelsedagarna 2021 är en 

mötesplats för de finlandssvenska förbundens förtroendevalda. 

Under Styrelsedagarna får du möjlighet att nätverka, att ventilera gemensamma utmaningar 
och konkret fortbildning i ditt ansvarsfulla uppdrag. På Styrelsedagarna får du möjlighet att 

reflektera över ditt förbunds plats i en större helhet.

Styrelsedagarna ordnas i samarbete med Svenska folkskolans vänner på Luckan i Helsingfors 
med understöd av Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder. 

Via denna QR-kod kommer 
du enkelt åt chatten med 

mobiltelefonen:



Program
Fredag 1 oktober

Lördag 2 oktober

Digitala väntrummet öppnar

Digitala väntrummet öppnar/ kaffeservering för de som 
deltar på plats

Välkommen!

Välkommen till dag två!

Att ta ansvar under tryck

Kaffesnack

Djupdykning i temat ansvar

Ledarskap och samarbete för förtroende och engagemang

Hur utveckla styrelsen till nästa steg?

Förbundens utmaningar och möjligheter 

Kampen mot ensamhet

Året ordförande

Tack för idag

Diskussion i grupp

Lunchpaus

Avslutning: vartåt är vi på väg?

Paus

17.45

8.45

18.00

9.00

18.15

9.15

19.15

9.30

10.45

11.00

13.00

12.45

14.00

11.20

11.45

13.45

10.30

Möjlighet att logga in och chatta samt kolla att tekniken 
fungerar. 

Passa på och nätverka och träffa nya förtroendevalda 
inom förbundsvärlden. 

Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen och 
ordförande Viveca Hagmark inleder dagen. 

Vi inleder Styrelsedagarna med ett samtal kring aktuella 
aspekter på styrelsearbetet. Ordförande Siv Sandberg, 
Samfundet Folkhälsan, Anders Adlercreutz, Hem och 
Skola och Henna Björkqvist, Natur och Miljö diskuterar 
aktuella frågor, ordföranderollen och att ta ansvar under 
tryck. Diskussionen leds av Magnus Londen.

Vi umgås och diskuterar över en kopp kaffe, både via 
skärm och fysiskt på plats på Luckan.

Diskussion

Förtroende är en grundförutsättning för gott samarbete 
– vad vet vi om hur det uppstår? Hur skapar vi förtroende 
och engagemang hos externa och interna målgrupper? 
Under sessionen varvas korta forskningsbaserade inlägg 
med konkreta exempel och interaktiva diskussioner. 
Professor Christina Dahlblom.

Finlands Svenska Andelsförbunds verkställande direktör, 
Kari Huhtala ger stöd för god förvaltning och utveckling 
av styrelsearbetet.

Förbundsarenan har kartlagt sina medlemsorganisationer 
i Förbundsrundan. Verksamhetsledare Mari Pennanen 
presenterar resultaten från medlemskartläggningen. Vilka 
är vi och hur står det till med civilsamhället på svenska i 
Finland?

Vad har ensamhet för konsekvenser för individen och 
samhället och varför är det så svårt att bryta ensamhet? 
Hur kan vi jobba mer strategiskt och lyfta den ideella 
sektorn som en avgörande aktör för inkludering i sam- 
hälle. Psykolog Anna Bennich.

Priset Årets ordförande delas ut första gången någonsin.

Magnus Londen är författare, journalist och en 
bekant röst i Radio Vegas aktualitetsprogram 
Eftersnack där han fungerar som programledare. 
Magnus är före detta aktiv scout och har skrivit 
den prisbelönta boken Över daggstänkta berg. 
Finlandssvensk scouting 1910–2010.

Christina Dahlblom är styrelseproffs, Professor of 
Practice vid Hanken och ledarskapscoach. Hon 
har en lång erfarenhet av styrelsearbete och har 
tidigare även fungerat som VD för Milton Sparks. 
Ledarskap och att leda i förändring hör till 
Christinas expertområden. 

Kari Huhtala arbetar i Pellervo Coop Center som 
kooperationsdirektör och fungerar som Finlands 
Svenska Andelsförbunds verkställande direktör. 
Han har lång erfarenhet av utbildning och kon- 
sultering av förtroendevalda i andelslag och för- 
eningar. Som bäst doktorerar han vid LUT Uni-
versity (handelshögskolan) och har skrivit flera 
vetenskapliga artiklar om god förvaltning/styrel-
searbete i medlemsbaserade organisationer.

Anna Bennich är leg. psykolog, leg. psykotera-
peut och författare. Hon har många års erfarenhet 
som föreläsare och utbildare inom stresshanter-
ing, konflikthantering, ledarskap, relationer, 
arbetsmiljö och kommunikation. Hon är även ett 
känt ansikte i TV-rutan och en återkommande 
psykologexpert i svensk media. 
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