
 
 
 

Verksamhetsplan år 2021 
(Godkänd på höstmötet 3.11.2020) 
 
 

Inledning 
 
Förbundsarenan är en plattform för samverkan. Förbundsarenans uppgift är att stöda 
medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund. Verksamheten 
utgår från strategin för åren 2019–2022 och koncentreras till tre strategiska områden: starkare 
tillsammans, slipade förbund och förändrat engagemang.  
 
Visionen är att Förbundsarenan fungerar som en gemensam plattform för förbunden att agera 
tillsammans och att Förbundsarenan stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och 
verka enligt sina egna syften och ändamål. Förbundsarenans syfte är att främja förutsättningarna 
för, samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland, vilket bidrar till den 
demokratiska samhällsutvecklingen och den sociala välfärden. 
 
Förbundsarenan skapar mötesplatser, bevakar gemensamma intressen samt informerar 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. Vi strävar efter att ordna både fysiska och digitala 
mötesplatser, och följer med situationen kontinuerligt för att vid behov omorganisera vår 
verksamhet. 
 
Förbundsarenan har 52 egentliga och 13 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.).  Medlemsförbundens behov är utgångspunkten för all verksamhet. 
Förbundsarenan arbetar på nära håll med och för medlemmarna.  
 
 

Strategiska målsättningar 
 
Starkare tillsammans 
Förbundsarenan samlar en unik bredd av medlemsorganisationer. Tillsammans är medlemmarna 
en modig vägvisare för medborgarsamhället i Finland. 
 
Slipade förbund 
Förbundsarenan 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. 
 
Förändrat engagemang 
Förbundsarenan synliggör civilsamhället och dess betydelse för enskildas liv och samhällets 
utveckling samt stöder medlemsorganisationerna i den pågående samhällsutvecklingen där 
traditionellt föreningsmedlemskap utmanas av andra former av engagemang. 



Allmänna tyngdpunktsområden och 
målsättningar år 2021 
 
Målet är ett starkt finlandssvenskt civilsamhälle där de finlandssvenska förbunden tillsammans är 
en stark och modig vägvisare för medborgarsamhället i Finland. 
 
Under året fokuserar vi på stöd till förtroendevalda och på vår grundverksamhet: kommunikation, 
kompetenshöjning och påverkansarbete.  

 
AKTIVITETER 
 
Nätverksträffar 
Vi erbjuder anställda och förtroendevalda inom förbunden möjlighet att nätverka för att skapa 
kontakter, utbyta information och höja kompetensen genom erfarenhetsutbyte. 
Nätverksverksamheten utvecklas genom benchmarking och vi utvärderar kontinuerligt vilka 
nätverk som finns, vilka som behövs och hur verksamheten stöder deltagarna.  
 
Förbundsarenan koordinerar och faciliterar nätverken. Vi erbjuder träffar (fysiska och på distans) 
samt slutna Facebookgrupper. Verksamhetsledaren följer kontinuerligt med personbyten, tar 
kontakt med nyanställda och uppdaterar listor. På träffarna behandlas aktuella teman. 1-3 
nätverksträffar per nätverk per termin. 
 
För att nå anställda som jobbar på annan ort än i Helsingfors ordnas en del nätverksträffar på 
distans, eller med möjlighet att delta också på distans. Vi ordnar även Förbundsfrukostar i Vasa 
och i Åbo. För att nå förbundens förtroendevalda ordnas träffar för förtroendevalda i Helsingfors, 
Åbo och Vasa. 
 
Nätverken som fortsätter under året är  

• Verksamhetsledarnätverket 
• Förbundsekonomerna 
• Tredje sektorns informatörer i Svenskfinland 
• Förbundens allt-i-allon 
• Kurs- och utbildningsansvariga (i samarbete med SFV och Bildningsalliansen) 
• Ensamjobbare 
• Ungdomsorganisationer (i samarbete med Allianssi, fortsättningen utreds denna höst, 

faller av bort) 
• Tidskriftsredaktörer (inom tidskrift.fi-verksamheten)  
• Förbundens påverkare 
• Förbundens ordförande 

 
Mål 
Förbunden stöds: Kompetenshöjning genom erfarenhetsutbyte 
1-3 nätverksträffar per nätverk per termin. Totalt minst 26 nätverksträffar under året. 
Deltagare från minst 45 av våra medlemsförbund i nätverksverksamheten, totalt minst 330 
deltagare i träffarna (180 unika deltagare). 
Återuppliva nätverket för förbundens ordförande 
 



Styrelsedagarna 
En storsatsning år 2021 är Styrelsedagarna, där förbundens förtroendevalda samlas till 
kompetenshöjning och nätverkande. Hösten2021 samlar vi förbundens styrelser till ett veckoslut 
med stöd till förtroendevalda.  
 
Mål:  
Förbundens ordförande och styrelsemedlemmar upplever att de fått stöd i sitt uppdrag 
Styrelsedagarna samlar 80 representanter från minst 40 av våra medlemsorganisationer.  
 

Seminarier och kurser 
Vi kartlägger kurs- och utbildningsbehoven inom förbunden och samarbetar med andra för att se 
till att behoven möts. Förbundsarenan informerar medlemskåren om seminarier, konferenser och 
utbildningar som SFV och andra aktörer ordnar. Vi hjälper seminariearrangörer att forma 
evenemang och är lockande och givande för anställda och volontärer samt marknadsför 
evenemangen till förbunden. Förbundsarenan förmedlar behov om nytt material på 
Föreningsresursen samt utser en representant till SFV:s redaktionsråd för Föreningsresursen.  En 
uppskattad praktisk tjänst som Förbundsarenan erbjuder vid evenemangssamarbeten är 
evenemangshanteringsprogrammet Lyyti. 
 
Mål: 
Förbundens kompetenshöjningsbehov kommuniceras enligt avtal med samarbetsparten SFV 
Seminarier och kurser utgående från medlemsorganisationernas behov i samarbete med relevanta 
aktörer 
 

Förbundens friluftsdag 
Förbundsarenan koordinerar en friluftsdag för förbundens anställda, där de erbjuds möjlighet att 
umgås, fokusera på arbetsvälmående och må bra tillsammans. Förbunden bidrar med 
programpunkter.  
 
Mål 
Ökat arbetsvälmående bland anställda inom förbunden 
60 deltagare från 20 förbund 
10 workshops/programpunkter 
 

Mentorix 
Vi erbjuder förbundens anställda och förtroendevalda stöd genom mentorskapsprogram. Under 
året avslutas Mentorix, som startade år 2020, där anställda inom förbunden kunnat få en personlig 
mentor. Under året startas nästa omgång av Mentorix där målgruppen är förbundens 
förtroendevalda. 
 
Mål 
Höjd kompetens inom förbunden genom mentorskap 
Mentorix 2020–2021 avslutas och utvärderas.  
Mentorix-program för förtroendevalda startas med tio adept-mentorpar. 
 
 

 



Påverkansarbete 
Förbundsarenan verkar för förbundens verksamhetsförutsättningar genom samarbete, 
koordinering och spridning av information. Förbundsarenan representerar förbunden i olika 
sammanhang där det är befogat (KANE, IDNET, SYTY, Kansalaisareena m.fl.). Vi höjer förbundens 
kapacitet att göra påverkansarbete genom erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning gällande att 
göra påverkansarbete.  
 
Förbundsarenan kartlägger forskning om civilsamhället i Finland, för att kunna sprida information 
om relevant och aktuell forskning.  
 
Under året konkretiseras Förbundsarenans arbete gällande påverkansarbete: målgrupper, budskap, 
arbetsmetoder i en plan för hur vi förbund starkare tillsammans får vår röst hörd. 
 
Mål 
Representation i för oss relevanta organ. 
Fungerade nätverk för förbundens intressebevakare med minst två träffar under året 
Förbundsarenan arbetar för förbundens verksamhetsförutsättningar genom ökat samarbete och 
koordinering. 
 

Kommunikation 
Förbundsarenans främsta informationskanal är vårt nyhetsbrev Förbundsposten, där nyheter, 
aktualiteter och ärenden som är relevanta för målgruppen förmedlas. Vi marknadsför möjligheten 
för förbundsarenans medlemmar att under överenskomna dagar låna Festsalen G18 kostnadsfritt 
som SFV erbjuder. Vi sammanställer och redigerar material från många olika källor som stöd för 
förbunden. Vi utvecklar kommunikationskanaler för att i högre grad nå också förtroendevalda med 
för dem relevant information och för att öka kännedomen om den gemensamma plattformen för 
samverkan. 
 
Vi upprätthåller sajten forbundsarenan.fi och vi kommunicerar även via sociala medier, både för att 
nå medlemsförbunden, men också för att lyfta fram vår och våra medlemsförbunds verksamhet. Vi 
förmedlar också information mellan förbunden.  
 
Mål 
Förbundsposten utkommer en gång per månad utom juli och når både anställda och 
förtroendevalda i förbunden 
Kontinuerligt uppdaterad webbsida med nya artiklar inför varje nyhetsbrev. 
Ökad synlighet och engagemang via Facebook och Instagram, bland annat genom kampanjer och 
kontinuerlig spridning av information. 
 
 

Synlighet för civilsamhället 
Förbundsarenan synliggör civilsamhället och dess betydelse för enskildas liv och samhällets 
utveckling. Förbundsarenan producerar eget material på webbsajten och erbjuder en kanal för 
anställda och förtroendevalda inom förbunden att berätta om vardagen inom tredje sektorn. Vi 
lyfter temat engagemang och varför man ska engagera sig. Vi lyfter också fram värdet av 
föreningslivet i samhället. Verksamhetsledaren har en kolumn i HBL. Vi jobbar för synlighet för 
sektorn genom att delta i olika evenemang. Vi utser Årets förbund. Vi samarbetar med 
Kansalaisareena för att bidra till att deras kampanjer som till exempel Årets frivilliga också görs på 
svenska. Vi jobbar för större synlighet inte bara för vad vi gör, utan också för var vi står för och att 
vi hörs som svenskspråkig aktör.  



 
Mål 
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. 
Arbete med att få extern synlighet för sektorn, bland annat genom samarbetsprojekt, publicerade 
kolumner och att Förbundsarenan deltar i relevanta evenemang  
Vi delar ut vandringspriset Årets förbund.  
 

Nationellt och nordiskt samarbete 
Förbundsarenan söker aktivt samarbete med finska aktörer, till exempel Kansalaisareena, och 
tillfällen där vi kan agera brobyggare och spindel i nätet för att se till att det finns lika möjligheter 
på svenska som på finska. Vårt mål att Kansalaisareenas verksamhet ska bli mera tvåspråkig. 
För att utveckla verksamheten inspireras vi av liknande organisationer, till exempel Ideell Arena i 
Sverige och vi samarbetar och benchmarkar. 
 
Mål 
Samarbetet med Kansalaisareena utvecklas och leder till att deras verksamhet för frivilligarbete 
har även tvåspråkiga lösningar. 
Benchmarking, samarbete och studiebesök till Ideell Arena 
 

Tidskrift.fi 
Från och med år 2020 är Förbundsarenan huvudman för Tidskriftsprojektet, var syfte är att stärka 
och stöda de finlandssvenska tidskrifterna att utvecklas. Under året vidareutvecklar vi den 
verksamhet som vi under år 2020 tog över. Verksamheten går från och med år 2020 under 
namnet Tidskrift.fi. 
 
Inom projektet görs gemensamma satsningar kring synlighet för de finlandssvenska tidskrifterna 
genom en monter på Bokmässan i Helsingfors, tidskriftssidor i Bokkatalogen och en satsning på 
gemensam synlighet via sociala medier. Den kompetenshöjande verksamheten har under året 
specialfokus på layout. Vi erbjuder nätverksträffar, tidskriftskliniker och fortbildningskurser för 
tidskriftsredaktörer. Vi upprätthåller sajten tidskrift.fi. Vi kartlägger behov med tanke på utveckling 
av verksamheten och skapar och upprätthåller kontakter till tidskrifterna. Vi bygger upp 
samarbeten med centrala samarbetsparters och under året utvecklas och förtydligas samarbetet 
med Tidskriftscentralen.  
 
Mål  
Två nätverksträffar samt FB-grupp 
Koordinera monter på Bokmässan 
Koordinera tidskriftssidorna i Bokkatalogen 
Bredare synlighet för de finlandssvenska tidskrifterna genom en specialsatsning på sociala medier 
Kampanj #testaentidskrift i samarbete med Tidskriftscentralen 
Kompetenshöjning genom 1–2 tidskriftskliniker och fortbildningskurs 
Koordinera evenemang för att öka synlighet på Konstens natt i Helsingfors, Vasa och Åbo, 
tillsammans med Tidskriftscentralen 
 

Medlems- och samarbetskartläggning 
Under året görs en kartläggning av våra medlemsorganisationer. Resultaten publiceras i en rapport. 
Vi delger också resultaten till samarbetsparter.  
 



Vi kartlägger kontinuerligt medlemmarnas behov och försöker i mån av möjlighet hitta 
gemensamma lösningar. Vi stöder brett samarbete mellan medlemsförbunden genom att förmedla 
kontakter och information.  
 
Genom våra kontakter till medlemsorganisationerna och med vår kunskap om medlemskåren och 
vår position som arena som samverkan så stöder vi även förbund genom att förmedla information 
mellan förbunden och hitta samarbetslösningar vid behov.  
 
Mål:  
Kännedom om vår medlemskår 
Insamling av fakta, utmaningar, behov och önskemål 
Insamling om åsikter om Förbudsarenas verksamhet och tyngdpunktsområden 
Stöd till förbunden i konkreta frågor 
 

Administration och ekonomi 
 
Förbundsarenans 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.  
 
Det operativa arbetet sköts av personalen under ledning av verksamhetsledaren. Förbundsarenans 
kansli finns i SFV-huset G18 i Helsingfors. I mån av möjlighet erbjuder Förbundsarenan 
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 civilsamhället.  
 
Förbundsarenan ansöker om projektbidrag och understöd för att genomföra verksamheten. 
Medlemsavgifterna är också en viktig del av inkomsterna. 
 
Förbundsarenan samarbetar brett med många olika aktörer. Förbundsarenan har ett 
samarbetsavtal med SFV.  
 
Mål 
Effektiva och informativa vår- och höstmöten 
Styrelsearbete som fungerar smidigt och där styrelsemedlemmarna upplever styrelsearbetet som 
givande  
En plan för långsiktigt hållbar finansieringsbas 
Kontinuerlig utvärdering av verksamheten 
 


