
 

STYRELSEPROTOKOLL 3/2019 

 

Protokoll fört vid Svenska Finlands folktings styrelsemöte 1.10.2019 kl. 14.10 – 15.54 

 

 

Närvarande: 

 

Ordinarie    Ersättare 

 

Ordförande 

Sandra Bergqvist, sfp (kom 14.20) (x) Kjell Wennström (  ) 

 

Vice ordförande 

Jacob Storbjörk, sdp   (x) Anna Caldén, sdp (  ) 

Jonny Andersen, Åland   (x) Ingrid Zetterman, Åland (  ) 

Thorolf Sjölund, saml  (x) Silva Mertsola, saml (  ) 

Jaan Siitonen, sfp (till 15.25) (x) Åsa Myrberg, sfp (  ) 

Christel Liljeström, sfp (till 15.01) (x) Thomas Rosenberg, sfp (  ) 

Jan-Erik Eklöf, sfp  (x) Tiina Kujala, sfp (  ) 

Jan-Mikael Ekholm, sfp  (- ) Marie Bergman-  (  ) 

Auvinen, sfp   

Patrick Ragnäs, sfp  (x) Stefan Mannsén, sfp (  ) 

Barbro Kloo, Sfp  (x) Leena Nikkari- (  ) 

Östman, sfp  

Tanja Nyman, sfp  (x) Birgitta Olsson, sfp (  ) 

Brita Brännbacka-Brunell, sfp  (x) Hans Snellman, sfp (  ) 

Lena Sjöberg, gröna  (x) Tuula Närvä, gröna (  ) 

Kai Alajoki, sdp  (x) Erica Helin, sdp (  ) 

Nina Lindroos-Holmström, sdp (x) Hildur Boldt, sdp (  ) 

Birgitta Gran, vf  (x) Joonas Leppänen, vf (  ) 

May-Gret Axell, kd  (- ) Hanna-Kaisa Simojoki, kd (- ) 
 

 

 

Närvarande tjänstemän: 

 

Kristina Beijar 

Maria Larma 

Stephanie Lindberg 

Johanna Lindholm 

Markus Österlund 

Camilla Grundström, sekreterare 

 

 

 

 



§1. Mötet öppnas 

Vice ordförande Jacob Storbjörk öppnade mötet klockan 14.10. 

§2. Stadgeenlighet och beslutförhet 

Beslut:  Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§3. Val av protokolljusterare 

Beslut: Till protokolljusterare valdes Brita Brännbacka-Brunell och Jan-Erik Eklöf. 

§4. Godkännande av föredragningslistan 

Beslut:  Föredragningslistan godkändes med ändringen att paragraferna 6, 7 behandlas 

när ordföranden anlänt till mötet. 

§5. Protokoll från föregående möte     

Beslut:  Protokollet från mötet 12.6.2019, bilaga 1, godkändes. 

§6. Allmänpolitisk diskussion 

Ordförande Sandra Bergqvist konstaterade att Folktinget i statsbudgeten beviljats förhöjt 

anslag. Hon sade att det är viktigt att Folktinget syns, att vi inte ska vara blyga för att visa den 

fina verksamhet vi har och att det är viktigt att folk känner till oss.  

Beslut: Antecknades för kännedom. 

§7. Folktingsmedaljörerna 2019 

Folktingssekreterare Markus Österlund redogjorde utgående från AU:s beredning för 

föreslagna medaljörer i enlighet med bilaga 2. 

Beslut:  Styrelsens diskussion antecknades för kännedom, bilaga 2a. Styrelsen godkände 

folktingsmedaljörerna 2019 i enlighet med bilaga 2b.  

--- 

Noterades att Christel Liljeström avlägsnade sig från mötet klockan 15.01. 

--- 

§8. Uppföljning av motioner och verksamhetsplan 

Motioner      

Markus Österlund redogjorde för bilaga 3, uppföljning av motioner.  

Verksamhetsplan 2019–2020     

Markus Österlund redogjorde för bilaga 4, uppföljning av verksamhetsplan 2019-2020.  

Jaan Siitonen uppmärksammade styrelsen på att medlemmarna kan komma med förslag till 

Folktinget i farten aktiviteter. Han berättade att Folktingets ”Språkcafé och afterwork på 

svenska” i Uleåborg var mycket lyckat. 

 

Beslut:  Antecknades för kännedom. 



--- 

Noterades att ordförande Sandra Bergqvist anlände till mötet klockan 14.20 efter 

behandlingen av denna paragraf.  

Noterades att vice ordförande Jacob Storbjörk lämnade över ordförandeskapet till ordförande 

Sandra Bergqvist. 

--- 

§9. Ekonomi 

Ekonomisk rapport 31.8.2019    

Markus Österlund redogjorde för den ekonomiska rapporten i bilaga 5. Han konstaterade att 

personalkostnaderna är i linje med utfallet 2018, de ökade kostnaderna för resekostnader och 

traktering beror på tvådagarssessionen i Mariehamn, Åland, ökade tryck- och layoutkostnader 

beror på lilla ordboken, kultur- och medieutskottets ökade kostnader beror på 

jubileumsseminariet och att kansliets kostnader är i balans. De högre postkostnaderna beror på 

att frankeringsmaskinen laddats, men att kostnaderna jämnas ut under året.  

Österlund konstaterade vidare att SuomiAreena gör i år ett litet plus, ett understöd från 

Svenska Kulturfonden i Björneborg är ännu på kommande, att Folktinget i år måste använda 

egna medel för Svenska dagens huvudfest och att det visat sig vara svårt att få understöd för 

jubileumsboken.  

Jan-Erik Eklöf tipsade om von Frenckells stiftelse för jubileumsboken.             

Beslut:  Antecknades för kännedom. 

§10. Svenska dagen och Svenska veckan 2019 

Svenska dagen 

Stina Heikkilä berättade att Svenska dagens huvudfest arrangeras i år på Svenska Teatern i 

Helsingfors. Huvudfesten uppmärksammar Folktingets 100-årsjubileum och kommer även i år 

att direktsändas på tv klockan 20-21.40 och på Arenan i samarbete med Svenska Yle och 

Parad Media. Jan Simons fungerar som musikproducent. Det blir musikframträdanden och 

prisutdelningar enligt tidigare års koncept. Artisterna är Lill Lindfors, FORK, Solala med 

Jennie Storbacka, Sandra Långbacka, Jepokryddona och Philip Järvenpää. Sonja Kailassaari 

och Mårten Svartström fungerar som konferencierer. Biljettsläpp för inbjudna gäster är idag 

och allmänt biljettsläpp är 9.10. 

Svenska dagen uppmärksammas även genom en mottagning i Helsingfors stadshus 6.11 kl.13-

14.30, samt genom lokala fester i Lahtis (5.11), Vasa (Ritz i samarbete med Söfuk, 

ambassadör Mikael Antell håller festtal) och Åbo (Sigynsalen, biskop emeritus Björn 

Vikström håller festtal). 

Barbro Kloo berättade att Vasa stad framför sin hälsning och står för serveringen, att de 

österbottninska Folktingsmedaljerna delas ut på festen och att Markus Lytts fungerar som 

konferencier. 

Svenska veckan 

Maria Larma berättade att Svenska veckan ordnas i år 4-11.11 på 17 orter (ny ort är 

Grankulla). Samarbetet fortsätter även med HUS och Haaga-Helia i Borgå.  



Folktinget bjuder orterna på cirka 75 programnummer, främst teater och musik. De flesta sker 

direkt på daghem och skolor för att alla skall ha möjligheten att delta. Svenska veckan har en 

hemsida, www.svenskaveckan.fi som är öppen för alla att marknadsföra program som sker 

under veckan. Hemsidan och Facebook-sidan administreras av Folktinget. Största enskilda 

programnummer är barnkonserterna på Stadshuset på Svenska dagen med två konserter med 

800 barn. Alla svenskspråkiga daghem, språkbadsdaghem samt förskolor i Helsingfors får en 

inbjudan. 

En extra Svenska dagen familjefest arrangeras i Lahtis 5.11, i Sibeliushuset kl. 18-20. Det är 

en gemensam satsning för att lyfta fram språköarnas existens. Elever från Björneborg, 

Hyvinge, Jyväskylä, Kervo, Kotka, Lahtis, Nurmijärvi, Tammerfors, Tavastehus, Tusby, 

Uleåborg, Varkaus och Vichtis deltar.  

Beslut: Antecknades för kännedom. 

§11. Folktinget på SuomiAreena/Finlandsarenan  

Rapport från 2019 

Maria Larma gav en rapport från SuomiAreena 2019 som ordnades 15–19.7 och besöktes av 

73 000 besökare. Det ordnades 200 diskussioner med 1000 talare. Folktinget deltog i 

evenemanget för åttonde gången. 

Folktingets officiella diskussion ”Maskin eller mänska? – Spetskompetens för framtidens 

arbetsmarknad” lockade cirka 80 personer. På Mikaelsgården ordnade Folktinget en inofficiell 

diskussion ”Hur mår demokratin i Finland” som besöktes av över 70 personer. Förutom våra 

diskussioner hade Ålands landskapsregering en diskussion på svenska. 

På onsdag ordnade Folktinget ett mingel som besöktes av cirka 100 inbjudna.  

På Medborgartorget, i vår paviljong Café Svenskfinland var det program och livligt med 

besökare. Svenska Kulturfonden i Björneborg, Schildts & Söderströms, Yrkeshögskolan 

Novia, Luckan och Folktinget presenterade sin verksamhet. 

Folktinget samarbetade med PoriJazz och kunde bjuda på tre konserter på svenska. 

Konserterna var välbesökta med 200–500 besökare var. 

Beslut: Antecknades för kännedom. 

SuomiAreena/Finlandsarenan 2020, 13-17.7.2020 

Maria Larma berättade att SuomiAreena 2020 ordnas 13-17.7.2020 och att Folktinget har 

ansökt om att få delta i SuomiAreena även nästa år. Temat är morgondagens byggnadsklossar; 

hållbarhet, internationell verksamhet och barnens drömmar. Samarbetspartners är Itla 

(självständighetsjubileets barnstiftelse) och Plan Finland.  

MTV vill gärna ha Folktinget med i evenemanget. Folktinget är den enda förutom Ålands 

landskapsregering som arrangerar program på svenska. 

Jonny Andersen frågade om Folktinget och styrelsemedlemmarna kan hjälpa till med att 

värva ytterligare svenskspråkiga aktörer till SuomiAreena. 

Maria Larma konstaterade att det är svårt att locka med samarbetsparter. Björneborg ligger 

långt bort, förbindelserna är dåliga, evenemanget är mitt i sommaren och få vill ge bort en 

http://www.svenskaveckan.fi/


sommardag. Det skulle vara bra om det svenskspråkiga kunde placeras tidsmässigt ut så att 

det inte blir onödiga mellandagar för dem som vill delta i det svenskspråkiga programmet. 

Brita Brännbacka-Brunell understödde tanken att komprimera det svenskspråkiga 

programmet.  

--- 

Noterades att Jaan Siitonen avlägsnade sig från mötet 15.25. 

--- 

Beslut:  Folktinget deltar  i SuomiAreena år 2020. 

§12. Folktinget 100 år 

Jubileumsboken 

Markus Österlund redogjorde för jubileumsboken och dess upplägg. Svenska dagens 

huvudfest 6.11.2019 kommer ännu att få plats i boken.  

Birgitta Gran undrade hur stor upplagan kommer att vara och hur boken ska distribueras. 

Hon distribuerar gärna boken i de kretsar hon rör sig i. 

Markus Österlund konstaterade att jubileumsboken är bredare än en historik, att den ska 

fungera som ett visitkort över Svenskfinland. Hur stor upplagan blir är ännu oklart.  

Jubileumsseminarier: 

Utbildning, en färskvara – klarar Svenskfinland utmaningen? ordnas 15.10.2019 i 

Helsingfors. 

Äldre och svenskspråkig – hur tryggar vi en god äldrevård? ordnas 19.11.2019 i Åbo. 

Barbro Kloo undrade varför Folktinget inte ordnar seminarier längre bort än i Åbo. 

Markus Österlund svarade att Folktinget kan ordna ett seminarium i Vasa, till exempel i 

februari 2020. 

Birgitta Gran ifrågasatte ordvalet äldrevård och föreslog ordet äldreomsorg. 

Brita Brännbacka-Brunell undrade om seminarierna kunde strömmas. 

Stina Heikkilä svarade att Folktinget utreder möjligheten. 

Beslut: Antecknades för kännedom. 

§13. Folktinget i Farten 

Camilla Grundström och Tanja Nyman berättade att Folktinget gjorde ett nedslag i 

Uleåborg 25.9. ”Språkcafé och afterwork på svenska” -tillfället var mycket lyckat, 25 

personer deltog. Jaan Siitonen från projektet Språkambassadörerna-Kielilähettiläät deltog 

också i tillfället. 

Följande popup-evenemang blir i Tavastehus 7.11 och i Karleby 9.11. 

Beslut: Antecknades för kännedom. 

§14. Övriga ärenden 



Bokmässan i Helsingfors, 24-27.10.2019 

Folktinget deltar i Helsingfors bokmässa.  

De finlandssvenska regionala integrationsdagarna 2019 

Integrationsdagarna arrangeras i år lokalt i Helsingfors, Åbo och Vasa. 

Beslut: Antecknades för kännedom. 

§15. Anmälningsärenden   

Juni 

Möten 

17.6.2019 Stina Heikkilä och Markus Österlund träffade Parad Media för att diskutera 

upplägget för Svenska dagens huvudfest. 

18.6.2019 Sandra Bergqvist och Markus Österlund träffade Svenska kulturfondens VD 

Sören Lillkung för att diskutera gemensamma frågor. 

27.6.2019 Markus Österlund träffade Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete 

och jämställdhet. 

27.6.2019 Markus Österlund träffade Pär Landor, VD på nyhetsbyrån SPT, för att 

diskutera presstödet. 

Juli 

Press och pressmeddelanden 

10.7.2019 Pressmeddelande: Folktinget ordnar svensk programhelhet på SuomiAreena och 

Pori Jazz 

Möten 

10.7.2019 Markus Österlund träffade Annika Stadius, studiechef på Arcada, för att 

diskutera yrkeshögskolornas roll i integration på svenska. 

18.7.2019 Markus Österlund träffade Örjan Andersson, rektor vid Novia, för att diskutera 

yrkeshögskolornas roll i integration på svenska. 

Övrigt 

14-19.7.2019 Folktinget deltog i SuomiAreena med program och Café Svenskfinland 

15.7.2019 Diskussionen ”Hur mår demokratin i Finland” på Mikaelsgården kl.16.00. 

16.7.2019 Folktinget i Café Svenskfinland paviljongen + Barnmusikorkestern FlipFlop på 

Pori Kids Jazz kl. 16.00. 

17.7.2019  Diskussionen ”Maskin eller mänska – spetskompetens för framtidens 

arbetsmarknad” kl. 14.30, mingel på Svenska klubben kl. 17.30-19.30, 

jazzkonsert med Jan Simons, Jennie Storbacka och Elna Romberg kl. 20.00. 

18.7.2019  Jazzkonsert med Sanna Ruohoniemi kl. 15.30. Markus Österlund, Camilla 

Grundström och Maria Larma deltog. 

Augusti 

Press och pressmeddelanden 



19.8.2019 Markus Österlund intervjuades av den danska tidningen Berlingske om 

svenskans ställning i Finland. 

26.8.2019 Pressmeddelande: Det är dags att nominera kandidater för folktingsmedaljen år 

2019. 

Utlåtanden 

14.8.2019  Utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om ändring av hälso- och 

sjukvårdslagen (Vasa sjukvårdsdistrikts omfattande jour). 

Möten 

19.8.2019 Markus Österlund träffade Lena von Knorring från Ålandskontoret för att 

diskutera seminariet ”Från paragraf till verklighet”. 

22.8.2019 Markus Österlund träffade Svenska kulturfondens VD Sören Lillkung för att 

diskutera Folktingets arbete med integrationsfrågor. 

28.8.2019 Markus Österlund träffade Anne Suominen för att diskutera seminariet ”Från 

paragraf till verklighet”. 

Övrigt 

21.8.2019 Kanslipersonalens planeringsdag, Botby gård.  

September 

Tal och seminarier 

10.9.2019 Folktinget ordnade tillsammans med Ålands landskapsregering seminariet ”Från 

paragraf till verklighet” med ca 60 deltagare. 

18.9.2019    Finlands svenska 4H:s 90 års jubileumsseminarium Ungt lärande i SFV-huset. 

Stina Heikkilä och Camilla Grundström deltog. 

23.9.2019 Markus Österlund och Stephanie Lindberg deltog i Luckans workshop om 

svensk integration för barn och unga i Helsingfors.  

24.9.2019 En dag för demokratin, Bildningsalliansens, SFV:s och Svenska 

Studieförbundets seminarium. Stephanie Lindberg deltog  

25.9.2019 Tillställning om teckenspråk i Finland, Europa och Nya Zeeland, Delegationen 

för språkärenden i samarbete med Finlands Dövas Förbund. Camilla 

Grundström deltog.   

25.9.2019 Inkludering genom musik och kultur, Bildningsalliansens seminarium. 

Stephanie Lindberg deltog.  

Möten 

3.9.2019 Folktingets AU-möte i riksdagen. 

3.9.2019 Sandra Bergqvist och Markus Österlund träffade språkrättsrådet Corinna 

Tammenmaa för att diskutera uppdateringen av nationalspråksstrategin. 

4.9.2019 Social- och hälsopolitiska utskottet höll möte. 

4.9.2019 Johanna Lindholm träffade tillsammans med Christina Gestrin statssekreterare 

Malin Brännkärr för att diskutera social- och hälsovårdsreformen. 



5.9.2019 Möte om Svenska dagens direktsändning på Parad Media. Stina Heikkilä och 

Markus Österlund deltog. 

5.9.2019 Markus Österlund besökte justitieministeriet och diskuterade 

Nationalspråksstrategin med justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

5.9.2019 Markus Österlund träffade Sören Lillkung och Åsa Juslin från Svenska 

kulturfonden för att diskutera skapandet av ett kulturråd. 

10.9.2019  Johanna Lindholm träffade språkrättsråd Corinna Tammenmaa för att diskutera 

social- och hälsovårdsreformen.  

10.9.2019 Maria Larma höll möte för studeranden på Haaga-Helia, Borgå om Svenska 

veckan program planering. 

11.9.2019 Utbildningsutskottet höll möte. 

12.9.2019 Maria Larma deltog i nätverket Kulturgruppen i huvudstadsregionen på 

Hanaholmen. 

12.9.2019 Maria Larma höll stormöte för Svenska veckan orterna på kansliet. 

17.9.2019 Det svenska LAPE-nätverket höll möte på Folktingets kansli. Johanna Lindholm 

deltog.  

17.9.2019 Möte om Svenska dagens direktsändning på Parad Media. Stina Heikkilä och 

Markus Österlund deltog. 

18.9.2019 Maria Larma träffade HUS Svenska veckan arbetsteam/Pia Stoltzenberg. 

23.9.2019 Stephanie Lindberg och Markus Österlund deltog i en diskussion på Luckan om 

barn och ungas integration på svenska. 

24.9.2019 Camilla Grundström deltog i sektionsmötet för statens skolhem och fängelsets 

familjeavdelning. 

Besök på Folktinget 

19.9.2019 Barbro Teir från Kommunförbundet besökte Folktinget. Markus Österlund och 

Stephanie Lindberg tog emot. 

20.9.2019 Kretsstyrelsen för SFP i Österbotten besökte Folktinget. Markus Österlund, 

Johanna Lindholm och Stephanie Lindberg tog emot gästerna.  

Övrigt  

4.9.2019 Markus Österlund deltog i invigningen av den nya skolbyggnaden för Svenska 

skolan i Lahtis. 

6.9.2019 Markus Österlund deltog i avskedsfirande för Gun Oker-Blom, direktör för den 

svenska enheten på Utbildningsstyrelsen. 

11.9.2019 Kristina Beijar och Stephanie Lindberg deltog i en föreläsning om artificiell 

intelligens på Kommunmarknaden 2019. 

13.9.2019 Friluftsdag i Sibbo storskog med lunch. 



23.9.2019 Markus Österlund besökte Ålandskontoret och träffade representanter från 

Ålands landskapsregering för att diskutera AlandicaDebatt 2020. 

25.9.2019 Språkcafé och afterwork på svenska i Uleåborg, Folktinget i farten. Camilla 

Grundström, Tanja Nyman och Jaan Siitonen på plats i Uleåborg. 

30.9.2019 Markus Österlund besökte KSF Media och träffade vd Anna Hellerstedt och 

chefredaktör Susanna Ilmoni. 

Beslut:  Antecknades för kännedom. 

§16. Följande möte 

Följande möte hålls 11.12.2019 klockan 12.30 i Glaspalatset.  

§17. Mötet avslutas  

Mötet avslutades klockan 15.54. 

 

Sandra Bergqvist   Jacob Storbjörk  

Ordförande §§ 6-7, 9-17  ordförande §§ 1-5, 8 

 

Brita Brännbacka-Brunell  Jan-Erik Eklöf 

protokolljusterare  protokolljusterare 

   

Camilla Grundström 

sekreterare 


