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§1. Mötet öppnas 

Ordförande Sandra Bergqvist hälsade alla välkomna till riksdagen och öppnade mötet klockan 

12.09. Hon presenterade sig själv och berättade kort om regeringsförhandlingarna. De övriga 

närvarande presenterade sig.  

§2. Stadgeenlighet och beslutförhet 

Beslut:  Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§3. Val av protokolljusterare 

Beslut: Till protokolljusterare valdes Kai Alajoki och Jonny Andersen. 

§4. Godkännande av föredragningslistan 

Beslut:  Föredragningslistan godkändes.  

§5. Allmänpolitisk diskussion 

 

Ordförande Sandra Bergqvist inledde den allmänpolitiska debatten med att konstatera att 

regeringsprogrammet är bra, de flesta av Folktingets målsättningar inför 

regeringsförhandlingarna har uppnåtts. Regeringsprogrammet visar att det finns en stor 

förståelse för det svenska i Finland över språkgränserna. Hon sade vidare, att Folktinget nu 

kan istället för att agera vakthund fungera proaktivt. Bergqvist betonade att verkligheten på 

gräsrotsnivå är fortfarande den samma, men Folktinget har nu ett regeringsprogram att 

hänvisa till.  

 

Jonny Andersen konstaterade att programmet är en önskelista från sessionen i Mariehamn. 

Han uttryckte sin glädje över de många skrivningarna om Åland i regeringsprogrammet. 

Kai Alajoki lyfte fram den aktuella situationen med Kårkulla och att det i dagens nyheter 

kom fram att social- och hälsovårdsverket i Jakobstad överväger att ta över Kårkullas 

boendeverksamhet i egen regi.  Han konstaterade att det är viktigt att Kårkullas verksamhet 

upprätthålls med ett tillräckligt klientunderlag, så att också klienterna i södra Finland kan få 

service på svenska.  

Markus Österlund berättade att även Folktinget har fått Jakobstads brev till 

samarbetskommunerna med en begäran om ställningstagande och Kårkullas reaktion på 

brevet för kännedom. Han konstaterade att det är viktigt att Kårkullas roll och verksamhet 

diskuteras.  

Jacob Storbjörk kommenterade situationen och konstaterade att det finns vissa 

överlappningar i Jakobstads och Kårkullas boendeverksamhet som bör utredas. Han 

konstaterade vidare att det är viktigt att följa med och vara kritisk när det behövs, men att det 

ännu finns goda chanser till samförstånd.  

Storbjörk lyfte också upp den obligatoriska studentsvenskan. Han undrade om det är tänkt att 

blir det en A- och en B-nivå i det andra inhemska språket.  

Sandra Bergqvist kommenterade att efter att den obligatoriska studentsvenskan slopades i 

skulle en utvärdering göras, men ingen utvärdering har gjorts. På basen av statistik kan man 

utläsa att antalet studenter som skriver svenska har drastiskt minskat. Hon konstaterade att 



viktigare än studentsvenskan är att befrämja inlärningen av de inhemska språken. Bergqvist 

betonade att vi bör sätta större fokus på lärande så dramatiken kring studentsvenskan minskar. 

Tanja Nyman konstaterade att situationen gällande svenskundervisningen inte är jämlik i 

landet. I en del kommuner har tidigareläggningen av svenskan lett till att svenskundervisning 

inte alls ges i årskurs 9. Detta avbrott i språkinlärningen är olycklig med tanke på fortsatta 

studier. Högskolorna slår larm om studenternas svaga kunskaper i svenska. Nyman nämnde 

som exempel att 500 studerande vid universitetet i Uleåborg varit tvungna att komplettera sina 

kunskaper i svenska. Språkrepertoaren bör breddas, inte göras snävare, konstaterade Nyman. 

Sandra Bergqvist sade att intresset för att lära sig främmande språk generellt sett minskat, 

men språk kommer alltid att behövs.   

Jaan Siitonen lyfte upp att verksamhet på gräsrotsnivå bör stödas. Han funderade hur 

Folktinget helt konkret kunde stöda aktörer och gav Kulturfondens ansökningsrunda på hösten 

som exempel. Kan Folktinget hjälpa sökande att hitta varandra?  

Siitonen erbjöd språkambassadörernas kunskap till arbetet med nationalspråksstrategin. 

Barbro Kloo betonade att Folktinget har en stor och viktig verksamhet men som inte syns. 

Kunde de förtroendevalda fungera som ambassadörer, undrade hon. 

Camilla Grundström berättade att Folktingets synlighetskampanj Folktinget i farten körde i 

gång i veckan i Åbo.  

Sandra Bergqvist konstaterade att synligheten är A och O. Allt som Folktinget gör ska sättas 

ut på sociala medier, tagga människor så att alla de som inte är involverade i Folktinget lär 

känna Folktingets verksamhet. 

Jonny Andersen berättade att han veckan efter sessionen höll ett lunchmöte där han 

presenterade Folktinget och dess verksamhet. Lunchmötet var ett format som fungerade bra. 

Jaan Siitonen undrade om man för den nya styrelsen kunde arrangera en strategidag.  

Sandra Bergqvist sade att vi återkommer till det strategiska tänket. 

Thomas Rosenberg lyfte upp den inflammerade relationen mellan YLE och Svenska 

tidningspressen. Vi har av tradition haft en stark tidningspress, tidningspressen är inte längre 

vad den varit. Betydelsen av vad YLE gör är stor. Han uppmanade kultur- och medieutskottet 

samt styrelsen att arbeta med frågan. 

Sandra Bergqvist kommenterade att hon förstår att tidningarna är sura, samtidigt som hon 

konstaterade att YLE har en viktig roll. 

Jan-Erik Eklöf sade att Stafettkarnevalen i alla fall visat att YLE kan diskutera med 

Hufvudstadsbladet. Han lyfte också upp frågan om poängsättningen i inträdesprov till tredje 

stadiet. Svenskan ger inte många poäng. 

Sandra Bergqvist kommenterade att studentsvenskan och poängsättningen i ansökan till 

vidare studier måste ses över som en helhet.  

Thorolf Sjölund konstaterade att den politiska basen i arbetsutskottet borde breddas. 

Jan-Erik Eklöf ansåg att antalet medlemmar i arbetsutskottet inte ska utökas. Eklöf föreslog 

att arbetsutskottet ser över strukturen i arbetsutskottet samt arbetssättet. 



Jacob Storbjörk konstaterade att en stadgeändring om ersättare i utskotten är på kommande 

och föreslog att alla ändringar tas som ett paket. 

Sandra Bergqvist konstaterade att arbetsutskottet får i uppgift att fundera över strukturen i 

arbetsutskottet. 

Beslut: Diskussionen antecknades för kännedom. 

§6. Tillsättande av arbetsutskott och utskott som sessionen beslutat om  

 

Styrelsen fick i fullmakt av sessionen i Mariehamn 3-4.5.2019 att bestämma storleken på 

utskotten och att utse dess medlemmar.  

 

Beslut:  Styrelsen valde utskottsmedlemmar i enlighet med bilaga 1. Vidare gav 

styrelsen arbetsutskottet rätt att komplettera förvaltningsutskottet med en 

medlem samt vid behov en sakkunnig. 

§7. Uppföljning av Folktingets session 3-4.5.2019    

Markus Österlund gick igenom de beslut som fattades i samband med sessionen i Mariehamn 

och presenterade utgående från bilagorna 2-4 ett förslag till uppföljning och implementering. 

Motioner 

Motion 1 om uppdatering av nationalspråksstrategin hänsköts till styrelsen och 

arbetsutskottet. 

Motion 2 om utvärdering av förvaltningsreformerna hänsköts till förvaltningsutskottet. 

Motion 3 om interna omorganiseringar inom staten hänsköts till förvaltningsutskottet. 

Motion 4 om svenskan i beredningen av EU-ärenden hänsköts till styrelsen och 

arbetsutskottet. 

Motion 5 om statistiska rapporter om finlandssvenskarna hänsköts till kultur- och 

medieutskottet. 

Motion 6 om förnyandet av Folktingets organisation hänsköts till arbetsutskottet och 

styrelsen. 

Motion 7 om svenskans ställning i vårdreformens digitalisering hänsköts till social- och 

hälsopolitiska utskottet.  

Motion 8 om servicelinjer på svenska hänsköts till arbetsutskottet och styrelsen. 

Motion 9 om översättning av Turvallinen lääkehoito hänsköts till social- och hälsopolitiska 

utskottet. 

Motion 10 om Barnskyddsboken på svenska hänsköts till social- och hälsopolitiska utskottet. 

Motion 11 om timfördelningen i andra inhemska språket hänsköts till utbildningsutskottet. 

Motion 12 om bättre språkundervisning inom yrkesutbildningen hänsköts till 

utbildningsutskottet. 



Verksamhetsplanen 

Styrelsen och AU ansvarar för uppföljningen och implementeringen. 

Resolutionen 

Styrelsen och AU ansvarar för uppföljningen och implementeringen. 

---   

Thomas Rosenberg meddelade att hans avsikt med motion nummer 5 inte enbart var att ge ut 

en publikation, utan att hitta ett system för en kontinuerlig utgivning av en statistisk rapport. 

Jaan Siitonen meddelade att det kunde vara intressant att följa upp motionerna i ett längre 

perspektiv. 

Kai Alajoki föreslog att man sparar bilagan så blir det småningom en uppföljning. 

Jan-Erik Eklöf sade att mycket av det Folktinget gör sker på sikt. Han ansåg det vara en bra 

idé att kontinuerligt följa upp situationen. 

Thorolf Sjölund ansåg att en uppföljning är bra, det är enkelt att gå tillbaka och se vad vi 

lyckats med.  

Beslut: Förslaget till uppföljning och implementering av beslut som fattades på 

sessionen godkändes. Uppföljningsverktygen i bilaga 3 och 4 godkändes.   

§8. Folktingets arbetsordning 

Förnyad arbetsordning för styrelse och utskott 

Markus Österlund presenterade den förnyade arbetsordningen för styrelse och utskott, 

bilaga 5.   

Instruktioner för Folktingets utskott 

Markus Österlund presenterade instruktioner för Folktingets utskott, bilaga 6.  

Beslut:  Styrelsen godkände i enlighet med bilagorna arbetsordningen för Folktingets 

styrelse och utskott samt instruktioner för Folktingets utskott. 

§9. Ekonomi 

Mellanbokslut januari-april 2019    

Markus Österlund redogjorde för mellanbokslutet januari-april 2019, bilaga 7. Han 

konstaterade att ekonomin är i balans och i linje med budget och det förverkligade resultatet 

för motsvarande period 2018. Han förklarade också orsaken till kostnadsställen där 

differensen mellan mellanbokslutet 2018 och 2019 var stor. Eftersom sessionen i Mariehamn 

hölls i början av maj syns bara en liten del av kostnaderna i mellanbokslutet. Österlund 

konstaterade att kostnaderna för sessionen fram till 31.5.2019 uppgår till ca 27 000 euro och 

det är i linje med vad en tvådagars session brukar kosta.  

Jonny Andersen undrade hur det i regeringsprogrammet utlovade ökade understödet slår ut 

över hela året. 



Sandra Bergqvist sade att styrelsen bör fundera hur Folktinget på bästa möjliga sätt ska 

använda medlen till något bestående. Hon meddelade att styrelsen återkommer till frågan 

under hösten. 

Markus Österlund konstaterade att Folktinget gjort mera än tidigare med 100.000 € mindre 

statsbidrag. 

Jan-Erik Eklöf funderade över personalens välmående. 

Beslut:  Antecknades för kännedom.  

§10. Finlandsarenan i samarbete med Suomi Areena/Pori Jazz  

Projektkoordinator Maria Larma redogjorde för SuomiAreena/Pori Jazz 15-19.7.2019. Hon 

berättade att Folktinget deltar för åttonde gången i politikerveckan. Folktinget har en 

paviljong på medborgartorget och i år samarbetar vi med Svenska kulturfonden i Björneborg, 

Schildts & Söderströms, yrkeshögskolan Novia och Luckan.  

Folktinget ordnar två diskussioner. ”Maskin eller människa? – Spetskompetens för framtidens 

arbetsmarknad” 17.7 klockan 14.30, Stadshusets innegård. Som moderator fungerar Peter 

Nyman. 

”Hur mår demokratin i Finland?” – diskussionen ordnas 15.7. klockan 16 i Mikaelsgården. 

Som moderator fungerar Markus Österlund. 

Folktinget bjuder också på jazz på svenska. Barnmusikorkestern FlipFlop bjuder på 

musikäventyr och Jan Simons med band presenterar tillsammans med Jennie Storbacka och 

Elna Romberg soul- och pophits.  Jazzvokalisten Sanna Ruohoniemi medverkar också. 

På onsdagskväll ordnar Folktinget ett mingel. Maria Larma skickar en webbversion av 

programmet som styrelseledamöterna kan sprida vidare i sina nätverk. Programmet är gratis. 

Hon berättade också att SuomiAreena har en egen applikation som kan laddas ner till 

mobilen.  

Beslut:  Informationen antecknades för kännedom. 

§11. Svenska dagen och Svenska veckan 2019    

Projektkoordinator Maria Larma sade att hon återkommer till ämnet nästa möte. Hon 

berättade att svenska veckan har en egen hemsida som styrelsen kan bekanta sig med.  

Svenska dagen huvudfesten går av stapeln på Svenska teatern i Helsingfors och arrangeras i 

samarbete med Paradmedia och svenska YLE. Larma berättade att vi i år firar en extra 

svenska dag i Lahtis.  

Jan-Erik Eklöf berömde det fina programmet och önskade sig en lite längre anmälningstid 

till Svenska dagen festen. Han uppmanade alla att redan nu fundera på kandidater till 

folktingsmedaljen. 

Markus Österlund berättade att nomineringar kan göras kontinuerligt. Deadline är i medlet 

av september. Ärendet behandlas i styrelsen i oktober.  

Kai Alajoki undrade om det finns en lista över personer som redan beviljats folktingsmedalj. 

Barbro Kloo undrade vilka kriterierna är.  



Markus Österlund berättade att kriterierna finns på hemsidan.  

Beslut:  Informationen antecknades för kännedom.  

§12. Övriga ärenden 

Folktingets årsklocka     

Markus Österlund presenterade årsklockan för styrelsen, bilaga 8.  

Resereglemente för förtroendevalda    

Markus Österlund presenterade resereglemente för förtroendevalda, bilaga 9.  

Internationellt 

Markus Österlund berättade att Folktinget är medlem i det europeiska nätverket Network to 

Promote Linguistic Diversity (NPLD) och att NPLD höll årsmöte i Toulouse senaste vecka.   

Alandica debatt 

Maria Larma berättade att Folktinget deltog i AlandicaDebatt 10.6.2019 genom att ordna en 

diskussion ”Var studera som ålänning, dragkampen mellan Sverige och Finland?”. I 

diskussionen medverkade Blanka Henriksson, projektforskare, Åbo Akademi, Elias 

Lindström, ekon.stud. Uppsala Universitet, Emma Lindvall, ekon.stud. Hanken, Helsingfors 

och Mats Löfström, riksdagsledamot. Diskussionen leddes av Daniel Dahlén, chefredaktör, 

Ålandstidningen. 

Protokollsanteckning om motion 4, beredning av EU-ärenden 

På Folktingets session diskuterades Ålands ställning i EU-beredningen och rätten till 

beredningshandlingar på svenska. En kommentar i frågan tillfogades sessionsprotokollet. 

Folktingets kansli har i bilaga 10 utrett principerna för Ålands rätt till översättning av 

dokument till svenska när det gäller den nationella beredningen av EU-ärenden.  

Beslut:  Antecknades för kännedom. 

§13. Anmälningsärenden      

Mars 

Press och pressmeddelanden 

19.3.2019 Pressmeddelande: Folktinget fyller 100 år – jubileumsåret startade med 

medieseminarium i Musikhuset. 

Tal och seminarier 

19.3.2019 Folktinget ordnade det första jubileumsseminariet Ett steg vidare. Medier och identitet i 

Svenskfinland, på Musikhuset i Helsingfors. Folktingsordföranden öppnade seminariet, 

ordföranden för kultur- och medieutskottet presenterade talarna. Cirka 70 deltagare. 

Från kansliet deltog Markus Österlund, Peggy Heikkinen, Camilla Grundström, Maria 

Larma och Kristina Beijar. 

Möten 

13.3.2019 Styrelsemöte på riksdagen. 



14.3.2019 Markus Österlund och Johanna Lindholm träffade HNS verkställande direktör Juha 

Tuominen med anledning av HNS svenskspråkiga service och Raseborgs sjukhus 

framtid. I mötet deltog också utvecklingschef Pia Stoltzenberg från HNS och 

specialsakkunnig Christina Gestrin från projektet Nyland 2019. 

15.3.2019 Markus Österlund och Maria Larma träffade Karin Ihalainen, rektor för Svenska skolan 

i Lahtis, för att diskutera Svenska dagen-festen i Lahtis 5.11.2019. 

18.3.2019 ”Järjestäjätreffit SuomiAreena 2019 på MTV”. Maria Larma deltog. 

20.3.2019 Markus Österlund besökte Ålandskontoret och träffade minister Nina Fellman och Lena 

von Knorring för att diskutera samarbete kring ett seminarium hösten 2019. 

20.3.2019 Markus Österlund deltog i Språkdelegationens möte med representanter från 

Europarådet. 

21.3.2019 Markus Österlund deltog i seminariet ”Det finska språket när Finland förändras” som 

ordnades i Nationalmuséet med justitieminister Antti Häkkänen som huvudtalare. 

21.3.2019 Markus Österlund träffade Joakim Thibblin på Svenska Teatern för att diskutera 

samarbete kring Svenska dagens huvudfest. 

26.3.2019 Markus Österlund deltog i ett seminarium om EU:s framtid som ordnades på Sveriges 

ambassad. 

27.3.2019 Markus Österlund deltog i Landsbygdspolitiska delegationens möte på Ständerhuset. 

27.3.2019 Markus Österlund och Stephanie Lindberg deltog i Folktingets och Bildningsalliansens 

rundabordsdiskussion om integration. 

29.3.2019 Förvaltningsutskottet höll möte på restaurang Sunn och hörde två sakkunniga. 

Applikationsspecialisten Taito Vanhapiha informerade om Nödcentralernas nya 

datasystem Erica. Markus Österlund informerade om svenskan i Finland ur ett 

europeiskt perspektiv – EU-stadgar, Europarådets konventioner och Folktingets roll.  

 Internationellt 

20.3.2019 Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella 

minoriteter ordnade ett hörande på Hanaholmen om Finlands femte rapport om 

tillämpningen av konventionen. Från Folktinget deltog Markus Österlund, Peggy 

Heikkinen och Johanna Lindholm, och framförde synpunkter på utvecklingen i Finland 

för svenskans del. Representanter för Folkhälsan, Luckan, Svenska kulturfonden, 

Svenska Pensionärsförbundet och Svensk Ungdom deltog också. 

April 

Press och pressmeddelanden 

15.4.2019 Pressinbjudan: Folktingets session i Mariehamn 3–4.5.2019. 

17.4.2019  Pressmeddelande: Thomas Blomqvist ställer inte upp för omval till Folktingets 

ordförande. 

29.4.2019 Pressmeddelande och aktuellt (på webben): Jubileumssession i Mariehamn 3–4 maj. 

Utlåtanden 

11.4.2019 Utlåtande till utbildningsstyrelsen om utkastet till grunderna för gymnasiets läroplan. 



Möten 

4.4.2019 Markus Österlund och Stephanie Lindberg deltog i Agendas språkmingel i Helsingfors.  

5.4.2019 Markus Österlund träffade Camilla och Magnus Lindberg för att diskutera Folktingets 

jubileumsbok. 

8.4.2019 Social- och hälsopolitiska utskottet höll möte. 

16.4.2019 Maria Larma höll SuomiAreena möte med Svenska Kulturfonden i Björneborg, Novia, 

Luckan och Schildts & Söderströms. 

16.4.2019 Markus Österlund och Kristina Beijar träffade Henrik Lax för att diskutera hans bidrag 

till Folktingets jubileumsbok. 

17.4.2019 Maria Larma höll möte för Svenska veckan orternas arbetsgrupp på Luckan. 

17.4.2019 Johanna Lindholm träffade Corinna Tammenmaa från justitieministeriet och Christina 

Gestrin från projektet Nyland 2019 för att diskutera samarbete gällande avvecklingen 

av beredningsarbetet i vårdreformen.  

17.4.2019 Camilla Grundström deltog i möte, delegationen för statens skolhem och fängelsets 

familjeavdelning. 

29.4.2019 Maria Larma deltog i möte på Sibeliushuset om språköarnas Svenska dagen fest 5.11. 

Övrigt 

2.4.2019 Maria Larma såg pjäsen ”Så Sant!” för Svenska veckan. 

3.4.2019 Camilla Grundström deltog i lanseringen av projektet Språkambassadörerna 2019-2021 

– Kielilähettiläät 2019-2021. 

Maj 

Press och pressmeddelanden 

4.5.2019 Pressmeddelande: Sandra Bergqvist blev vald till Folktingets ordförande på 

jubileumssessionen i Mariehamn. 

4.5.2019 Pressmeddelande: Svenskan öppnar dörrar, resolutionen från Folktingets session. 

Höranden 

16.5.2019 Markus Österlund hördes i regeringsförhandlingarna i arbetsgruppen som diskuterade 

strukturerna för framtidens vård och omsorg. 

Möten 

3-4.5.2019 Folktingets jubileumssession på stadshuset i Mariehamn. Lantrådet Katrin Sjögren 

inledde den allmänpolitiska debatten. 

6.5.2019 Johanna Lindholm träffade specialsakkunnig Maria Helsing-Johansson från Soste för 

att diskutera samarbete kring social- och hälsovårdsfrågor.  

7.5.2019 Markus Österlund och Stephanie Lindberg deltog i Magmas seminarium, Framtiden för 

den högre utbildningen i Finland.  

13.5.2019 Markus Österlund träffade Henrik Lindberg från Parad Media för att diskutera 

samarbete i samband med Svenska dagens huvudfest 6.11.2019. 



16.5.2019 Utbildningsutskottet höll möte på restaurant Sunn. 

16.5.2019 Maria Larma deltog i kultursamarbetsmöte på Vallmogård. 

16.5.2019 Markus Österlund besökte Aktia Private Banking för att diskutera Folktingets 

bankärenden. 

16.5.2019 Markus Österlund deltog i Nationalspråksnätverkets möte som handlade om attityder 

mot finlandssvenskar. 

16.5.2019 Markus Österlund deltog i en mottagning som Norges ambassadör ordnade med 

anledning av Norges nationaldag. 

17.5.2019 Markus Österlund deltog i en rundabordsdiskussion som ordnades på 

Utbildningsstyrelsen. 

23.5.2019 Markus Österlund och Kristina Beijar träffade Pekka Hallberg och Henrik Lax för att 

diskutera Folktingets jubileumsbok. 

24.5.2019 Maria Larma och Markus Österlund träffade Peter Nyman, som är moderator för 

Folktingets diskussion på sommarens SuomiAreena. 

28.5.2019 Markus Österlund och Stephanie Lindberg deltog i Folktingets och Bildningsalliansens 

rundabordsdiskussion om integration.  

28.5.2019 Johanna Lindholm höll en presentation av Folktingets verksamhet och arbetet med 

vårdreformen på Sostes svenska kaffestund.  

Besök på Folktinget 

9.5.2019 Studiebesök av förtroendevalda och tjänstemän från Borås i Sverige. Camilla 

Grundström och Johanna Lindholm berättade om Folktingets verksamhet och svenskan 

i Finland. 

Internationellt 

6.5.2019 Markus Österlund höll en föreläsning om svenskan i Finland och Folktingets 

verksamhet under EU-tolkarnas fortbildningsdag som ordnades i Europaparlamentet i 

Bryssel. I fortbildningsdagen deltog tolkar från Europaparlamentet, EU-kommissionen 

och EU-domstolen.  

Juni 

Press och pressmeddelanden 

4.6.2019 Folktinget gläder sig över regeringsprogrammet. 

4.6.2019 Camilla Grundström gav en intervju till Sveriges radio Sisuradio om studentsvenskan i 

regeringsprogrammet.  

Tal och seminarier 

10.6.2019 Folktinget deltog i AlandicaDebatt och ordnade diskussionen ”Var studera som 

ålänning? Dragkampen mellan Finland och Sverige”. I diskussionen deltog 

projektforskare Blanka Henriksson, riksdagsledamot Mats Löfström och studerandena 

Elias Lindström och Emma Lindvall. Daniel Dahlén, chefredaktör på Ålandstidningen, 

var moderator för diskussionen. Maria Larma och Markus Österlund deltog från 

Folktinget. 



Möten 

10.6.2019 Camilla Grundström deltog i möte, delegationen för statens skolhem och fängelsets 

familjeavdelning. 

11.6.2019 Markus Österlund deltog i Landsbygdspolitiska delegationens möte. 

11.6.2019 Markus Österlund träffade Ida Sulin, direktör för svenska och internationella ärenden 

på Kommunförbundet. 

Besök på Folktinget 

3.6.2019 Finansrådet Katju Holkeri träffade Markus Österlund och Kristina Beijar och 

informerade om Finlands handlingsprogram för öppen förvaltning. 

Internationellt 

5-6.6.2019 Markus Österlund deltog i NPLD:s styrelsemöte och årsmöte som hölls i Toulouse, 

Frankrike. 

Övrigt 

3.6.2019 Kansliets planeringsdag på café Viola. 

8.6.2019 Markus Österlund deltog som gäst på SFP:s partidag i Vasa. 

11.6.2019 Kjell Wennström, Stephanie Lindberg och Camilla Grundström inledde kampanjen 

Folktinget i farten i Åbo. 

Beslut: Antecknades för kännedom. 

§14. Följande möte 

Ordförande Bergqvist meddelade att styrelsemöten hålls 1.10. klockan 12 och 10.12. klockan 

12. 

§15. Mötet avslutas  

Mötet avslutades klockan 14.02 

 

 

Sandra Bergqvist   Camilla Grundström 

ordförande   sekreterare 

 

Kai Alajoki    Jonny Andersen   

protokolljusterare   protokolljusterare 


