
 

 

STYRELSEPROTOKOLL 5/2017  

 

Protokoll fört vid Svenska Finlands folktings styrelsemöte 12.12.2017 kl. 11.00 – 13.35 

 

 

Närvarande: 

 

Ordinarie    Ersättare 

 

Ordförande 

Thomas Blomqvist, sfp  (x) Anders Adlercreutz 

 

Vice ordförande 

Jacob Storbjörk, sdp  

(avlägsnade sig klockan 13.03) (x) Nils-Johan Englund 

Jonny Andersen, Åland   (x) Ingrid Johansson 

  

Styrelsemedlemmar 

Thorolf Sjölund, saml  (x) Ted Apter 

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

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

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

Karl-Mikael Grimm, c   (- ) Hanna Karlsson (-) 

Nina Lindroos-Holmström, sdp  (x) Veronica Kalhori 

Carita Henriksson, sdp    (- ) Viktor Kock  (-) 

Jaan Siitonen, sfp,    (x) Åsa Myrberg 

Christel Liljeström, sfp    (x) Thomas Rosenberg  

Jan-Erik Eklöf, sfp   (x) Mikael Nylund 

Kjell Wennström, sfp  (x) Inger Wretdal 

Patrick Ragnäs, sfp  (x) Stefan Mannsén  

Ulla Salmenheimo-West, sfp (- ) Mathias Skytte (x) 

Tanja Nyman, sfp   (x) Birgitta Olsson   

Camilla Wikman, sfp   ( -) Brita Brännbacka-Brunell  (-) 

 

 

Närvarande tjänstemän: 

 

Kristina Beijar 

Camilla Grundström, sekreterare 

Stephanie Lindberg 

Erik Munsterhjelm 

Markus Österlund  

 

§1. Mötet öppnas 

Ordförande Thomas Blomqvist öppnade mötet kl. 11.20. 

 



§2. Stadgeenlighet och beslutförhet 

Beslut:  Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§3. Val av protokolljusterare 

Beslut: Till protokolljusterare valdes May-Gret Axell och Jan-Erik Eklöf. 

 

§4. Godkännande av föredragningslistan 

Österlund föreslog att föredragningslistan kompletteras med ett ärende, val av ny medlem till 

social- och hälsovårdspolitiska utskottet.  

Beslut:  Föredragningslistan som kompletterades med ett ärende, val av ny medlem till 

social- och hälsovårdspolitiska utskottet, godkändes. 

 

§5. Protokoll från föregående möte     

Beslut: Protokollet från mötet den 17.10, bilaga 1, godkändes. 

 

§6. Allmänpolitisk diskussion 

Thomas Blomqvist inledde den allmänpolitiska debatten med att konstatera att riksdagen 

godkände tingsrättsreformen även om det gjordes aktiva försök att få ändring till stånd. Han 

sade att det, trots goda argument, var svårt att få en majoritet bakom en ändring av 

regeringens förslag. Folktinget kommer att följa med situationen och påtala brister när orsak 

finns. Blomqvist föreslog att Folktinget tar initiativ till en diskussion med justitieministern, 

eftersom strukturerna är viktiga för den språkliga servicen.  

Blomqvist konstaterade vidare att Riksdagen idag röstar om språkförsöket. 

Blomqvist lyfte också upp landskaps- och vårdreformen samt till den anknutna 

valfrihetslagstiftningen. Påverkansorganet för den språkliga minoriteten bör få en starkare 

ställning än i nuvarande förslag. Den svenskspråkiga befolkningen kommer att ha ett mycket 

begränsat inflytande, förutom i Österbotten. Speciellt i Nyland, som är stort och heterogent, är 

det svårt att se att situationen skulle bli bättre. 

På den svenskspråkiga glesbygden kommer det att saknas konkurrens och det är svårt att tro 

att lagförslaget skulle förbättra den svenskspråkiga befolkningens valmöjligheter. Det 

förekommer spekulationer både i riksdagen och i offentligheten om hur det kommer att gå 

med reformen. Man kan också fråga sig hur förslaget tas emot i grundlagsutskottet.  

Slutligen lyfte Blomqvist fram Svenska veckan och Svenska dagen som fick mycket stor 

synlighet. Han framförde sitt tack till personalen. 

Christel Liljeström konstaterade att riksdagen idag röstar om språkförsöket. Hon är besviken 

över den lilla debatt som förts i ärendet. Hon säger sig vara förvånad över att så många 



kunniga inte alls reagerat. Däremot har hon glatt sig över självständighetsfirandet. Finland 

100 och devisen Tillsammans har på ett tacknämligt sätt tagit det tvåspråkiga i beaktande.  

Liljeström hänvisade till en färsk doktorsavhandling gällande polisernas bristande kunskaper i 

svenska. Attityden är en del av grundproblemet och ofta anses man som kund besvärlig om 

man önskar få service på svenska. Hon lyfte upp polisutbildningens betydelse i 

sammanhanget och undrade om Folktinget kunde vara i kontakt med polisstyrelsen för att 

försöka främja frågan hos dem. 

Blomqvist konstaterade att Folktinget utöver en diskussion med justitieminister Häkkinen bör 

föra en diskussion med polisens ledning och Polisyrkeshögskolan. 

Folktingssekreterare Markus Österlund konstaterade att undersökningen bekräftar det som 

Folktinget lyft fram under flera år. Vid ett möte med Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg 

våren 2015 diskuterade Folktinget bl.a. svenska frågor inom polisförvaltningen. 

Den sakkunniga i förvaltningsfrågor Kristina Beijar berättade att Hans Snellman, medlem i 

förvaltningsutskottet, kommer att bjuda in representanter för polisförvaltningen i olika delar 

av Svenskfinland och Polisyrkeshögskolan samt Folktinget till Jakobstad. Enligt preliminära 

planer blir mötet aktuellt i början av år 2018.    

Kjell Wennström sade att det språk som en process inleds på lätt blir det fortsatta 

processpråket. Han sade att det kan vara befogat att se över språkproven och ansåg att 

Folktinget kunde driva på en mera praktisk tillämpning av kunskaperna i svenska.  

Jacob Storbjörk sade att det inte är givet att valfriheten skulle fungera bra på svenska i 

Österbotten. Bland annat Österbottens förbund framhåller riskerna med valfriheten i sitt 

utlåtande. Han berättade att Vasa centralsjukhus behandlar sitt utlåtande om valfriheten idag.  

Storbjörk konstaterade att doktorsavhandlingen om polisernas språkkunskaper bekräftar en 

sanning som vi redan kände till. Det vi borde få bukt med är de fräcka kommentarerna om hur 

finlandssvenskarna retas när de önskar tala svenska i kontakten med myndigheter. Det handlar 

om grundlagsenlig rätt och är en del av vårt rättsväsende tänk. Han undrade vidare om vi 

fokuserar för mycket på att ställa krav. Storbjörk frågar om polisen istället borde bli en bättre 

arbetsgivare och hänvisade till betydelsen av språktillägg och uppmuntrande attityder. Han 

framhöll vidare det viktiga i att poliserna redan från första början lär sig bättre svenska. 

Jan-Erik Eklöf berättade att nämnden för språkliga minoriteten vid HNS haft möte dagen 

innan. Vid mötet konstaterades att landskapslagens påverkansorgan har ett omfattande 

ämnesområde och att HNS fortsättningsvis kommer att ha behov av ett internt organ för den 

språkliga minoriteten. HNS skall träffa representanter för yrkeshögskolorna Metropolia och 

Arcada för att vidare diskutera tanken att skapa vårdteam så att båda språkgrupperna som 

utför sin praktik vid HNS har möjlighet att öva det andra inhemska språket.  

May-Gret Axell konstaterade att varierande patientströmmar kan söndra den svenska servicen. 

Detta kan vara ett problem t.ex. inom åldringsvården. I de svenskspråkiga trakterna är den 

tredje sektorn viktig.  

Jonny Andersén konstaterade att även om vård- och landskapsreformen inte direkt berör 

servicestrukturerna på Åland är man på Åland orolig för vilka följder reformen ska få för den 

svenska servicen i riket. Lantrådet Katrin Sjögren har framfört detta budskap i en hälsning till 

arbetsutskottet.  



Andersén berättade också att man på Åland är bekymrad över relationen till fastlandet. 

Relationen mellan de två regeringarna är långt ifrån Finland 100 devisen ”Tillsammans”. 

Gällande revideringen av självstyrelselagen har man från rikets sida sagt att man vill sköta 

arbetet utan inblandning av Åland. En arbetsgrupp med representanter både från fastlandet 

och Åland skall dock enligt en färsk överenskommelse utses för att jobba vidare med det 

konkreta arbetet med ett lagförslag.  

Andersén förde vidare fram att presidenten vid två tillfällen sagt att signatärmakterna borde 

bjudas till Åland för att få deras syn på Ålands ställning idag. Idén har tagits emot i god anda 

på Åland.  

Kjell Wennström lyfte fram två exempel, som gällde behörighetsvillkor beträffande 

kunskaper i svenska, från Åbo. När staden rekryterade ny stadsdirektör ställdes inte formella 

krav på att behörighetsvillkoren skulle omfatta kunskaper i svenska. Den nya stadsdirektören 

Minna Arve behärskar lyckligtvis svenska och har en positiv inställning till språket. 

Sjukvårdsdistriktet har nu fattat ett motsvarande beslut gällande tjänsten som chefsöverläkare. 

Sjukvårdsdistriktets styrelse har dessutom möjlighet att välja en s.k. svart häst.  

Enligt Wennström har målet varit att frångå språkkraven i samband med 

anställningsprocessen. Han undrar om det skulle behövas ett JO-utlåtande för att klarlägga om 

avsaknaden av språkkunskapskrav är acceptabelt i förhållande till lagstiftningen. Wennström 

frågar om förvaltningsutskottet kan ta tag i saken. Om inte utskottet agerar går Wennström 

vidare i ärendet tillsammans med Markku Suksi. 

Wennström berättade att Åbo stad meddelat i en intervju i Åbo Underrättelser att fullmäktiges 

möteskallelser och protokoll kommer att finnas både på finska och på svenska från början av 

år 2018. 

Wennström påpekade att Parasta palvelua - webbtjänsten, som är ett servicesystem för 

servicesedel- och köptjänster inom social- och hälsovården, inte fungerar på svenska på ett 

tillfredsställande sätt. Den svenska servicen i nätbaserade tjänster (gäller även KANTA), 

lämnar mycket att önska. Han undrar hur det kommer att gå i framtiden om inte de redan nu 

existerande systemen fungerar på svenska.  

Wennström har nåtts av kritik om att Folktinget inget gör gällande YLE 5. Han säger att det 

finns en risk för att det arbete som gjorts för det svenska i Finland går förlorat. Är detta något 

som medieutskottet kan granska, frågade han.  

Jaan Siitonen undrade i vilken omfattning det finns möjlighet att öva praktisk svenska inom 

polisutbildningen, t.ex. i form av utbyte i Svenskfinland eller genom utbyte med Sverige? 

Kunde Folktinget arbeta för att det skulle finnas mera praktiska möjligheter att öva sin 

svenska inom serviceyrken? 

Markus Österlund berättade att det finns en bra modell i Åbo (Novia - centralsjukhuset i 

Åbo) där svenskspråkiga vårdstuderande simulerar patienter i vårdsituationer med 

finskspråkig personal. Modellen kunde fungera även i utbildningar på annat håll, t.ex. inom 

polisutbildningen.  

När det gäller kritiken om YLE 5 konstaterade han att Folktinget varit i kontakt med YLE. 

Det handlar inte enbart om YLE 5, utan de som vänt sig till Folktinget vill att alla tv-program 

skall textas till svenska. 



Nylands förbund söker en utredare som ska planera den svenska och tvåspråkiga servicen i 

landskapet. Uppdraget ingår i projektet Nyland 2019. Vem kunde platsa här, undrade 

Österlund. 

Tanja Nyman hänvisade till betydelsen av samarbete mellan den finsk- och svenskspråkiga 

polisutbildningen vid Polisyrkeshögskolan. Hon sade att det är viktigt att man satsar mera på 

de muntliga språkkunskaperna, även om de skriftliga kunskaperna behövs på fältet.  Hon sade 

vidare att attityderna till svenska har blivit mycket bättre i Uleåborg under senare år. 

Thomas Blomqvist konstaterade gällande Wennströms inlägg om behörighetskrav gällande 

språkkrav att både styrelse och fullmäktige bryter mot sina egna stadgar och att man bör 

fundera på detta i Åbo. 

Jonny Andersén berättade att det är svårt att rekrytera åländska poliser på grund av att 

utbildningen inte ordnas på svenska i sin helhet. År 2015 erbjöds ingen fortbildning på 

svenska för poliser.  

Markus Österlund berättade att Lagmansgårdens framtid i Pedersöre är tryggad. Kampen om 

Lagmansgården är en arbetsseger eftersom arbetsgruppens ordförande, Matti Salminen, var 

kategoriskt emot Lagmansgården från början.  

Beslut: Antecknades för kännedom. 

 

§7. Ekonomi 

Folktingssekreterare Markus Österlund presenterade mellanrapporten per 30.11.2017 och 

estimatet för 2017, bilaga 2. Den ekonomiska situationen ser bra ut trots lägre statsunderstöd. 

En person har varit studieledig. Arbetsuppgifter har fördelats mellan den övriga personalen. 

Folktingets internationella åtaganden har också minskat. Ett nytt Folkting utsågs under året. 

Ändringar i det officiella valregistret medförde högre kostnader i samband med att ett nytt 

Folkting skulle utses. Sessionen i Hangö var kostnadseffektiv. Utgifterna för styrelse- och 

utskottsarbetet har varit låga. Nya styrelseledamöter utsågs i maj och nya utskottsmedlemmar 

i juni.  

Kostnaderna för Svenska dagen och Svenska veckan är betydligt högre 2017, detta på grund 

av Finlands 100-årsjubileum. Alla utgifter har inte ännu bokförts, anslaget kommer att 

förbrukas i sin helhet. Ett Finland 100 projekt tillsammans med Mattlidens gymnasium, som 

skulle bjuda in finskspråkiga gymnasier, och president Martti Ahtisaari har skjutits framåt.  

Österlund berättade vidare att man ur bilaga 3 kan utläsa varifrån Folktinget fått projekt- och 

verksamhetsbidrag 2017. Ur bilagan framgår också de kommunala understöd som influtit. 

Beloppet är betydligt lägre än under tidigare år. Österlund har diskuterat Esbos 

kommunbidrag med Christina Gestrin. 

Styrelsen höll en paus i mötet och intog en gemensam jullunch. 

Mötet återupptogs efter jullunchen och behandlingen av § 7 fortsatte. 

Österlund presenterade budgeten 2018 utgående från bilaga 4. Han konstaterar att utfallet för 

2016, inte budget 2016 borde synas i bilagan. Österlund ber Azets korrigera felet. Budgeten 

balanserar på 1,2 miljoner € (2017: 1,1 miljoner €) och håller i stort samma nivå som 

innevarande år. Österlund lyfte fram följande aspekter i budgetförslaget: personalkostnaderna 



har aningen höjts jämfört med 2017, nivån på den internationella verksamheten är ungefär 

som 2017, anslaget för språkskydd är lite högre, kostnaderna för en dags session är beaktade, 

anslaget för Svenska dagen är högre än normalt eftersom Svenska dagen kommer att 

televiseras även 2018, men mindre än för 2017, planeringsarbetet inför Folktinget 100 år 

inleds 2018 (de flesta kostnaderna uppkommer under 2019) och ett Finland 100 projektet 

tillsammans med Mattlidens gymnasium och president Martti Ahtisaari förverkligas 2018 

istället för 2017 som planerat. 

Christel Liljeström undrade varför Alandica debatten inte har eget kostnadsställe.  

Markus Österlund berättade att landskapsregeringen på Åland fungerar som huvudman för 

Alandica debatten och att det är Pohjola-Norden på Åland som lämnat bidragsansökan till 

Kulturfonden. Enligt uppgift kommer tre nordiska ministrar att finnas på plats under Alandica 

debatten. 

Jaan Siitonen meddelade att han inte känner till Folktingets garanter och bad om att få en 

redogörelse.  

Österlund berättade att Folktingets garanter som har till uppgift att stöda Folktinget består av 

tre ben: Bojan Sonntag-fonden, Folktingets garanter och Kommunalfonden. 

Beslut: Antecknades för kännedom. 

 

§8. Fortsättning på styrelsens strategitänk 17.10.2017   

Markus Österlund hänvisade till bilaga 5, resultat av strategitänk, och konstaterade att 

arbetet fortsätter. Kansliet föreslår att alla styrelsemedlemmar presenterar sig och sina 

kunskapsområden skriftligen. Informatören sänder närmare anvisningar om presentationen. 

Deadline för att inlämna presentationen är den 8.1.  

Presentationerna sammanställs på kansliet och används som underlag för det praktiska arbetet 

då t.ex. ambassadörer för Folktinget söks till olika uppdrag på olika orter samt då Folktinget 

planerar sin verksamhet i olika regioner/på olika orter.  

Österlund konstaterade att det vid senaste diskussion efterlystes en presentation av Folktinget. 

Ett underlag utarbetas på kansliet. 

Österlund nämnde vidare att webbplatsen har uppdaterats och att arbetet med att uppdatera de 

finsk- och engelskspråkiga sidorna kommer igång inom kort. 

Jonny Andersén konstaterade att det är viktigt att vara aktiv även mellan våra möten. Han har 

själv funderat på att köra igång någon form av verksamhet på Åland; egna happenings kring 

en aktuell fråga. 

Kjell Wennström konstaterade att Facebook gruppen är ett bra forum att bolla olika tankar 

t.ex. kring borttagna språkkrav.  

Jacob Storbjörk avlägsnade sig från mötet klockan 13.03 

Beslut: Antecknades för kännedom. 

 



§9. Svenska dagen och Svenska veckan 2017 

Markus Österlund redogjorde för Svenska dagen och Svenska veckan. Han konstaterade att 

evenemangen aldrig fått så mycket synlighet som i år. Stämningen på huvudfesten var varm 

och familjär, programmet högklassigt och tittarsiffrorna på TV i klass med Strömsö. Svenska 

dagen festerna i Jakobstad och Åbo var också lyckade.  

Svenska veckan inleddes med barnkonserter för 900 daghemsbarn på stadshuset i Helsingfors. 

Konserterna blev förstasidesnyhet i HBL följande dag. 42 högstadieskolor, totalt 8000 elever, 

följde med X möter X tillsammans med Christoffer Strandberg som intervjuade sina gelikar. 

Under Svenska veckan ordnades totalt 250 evenemang på 15 olika orter. 

Thomas Blomqvist konstaterade att Svenska veckan var mycket lyckad. Han ansåg att det 

skulle vara bra om huvudfesten kunde televiseras även i fortsättningen om det bara 

ekonomiskt är möjligt. Han riktade ett stort tack till personalen. 

Patrik Ragnäs berättade att han var en av dem som tittade på festen via TV. Responsen på 

programmet, som nått honom, har varit god. Om det blir flera televiseringar av Svenska dagen 

bör man sträva till att det skall vara en direktsändning.  

Kjell Wennström konstaterade att han inte hann hem till tv-sändningen från festen i Åbo. 

Åbo-festen lockade 500 gäster. Wennström hade hoppats på lite större deltagande. Han 

tackade för allt stöd Åbo fått från Folktinget kring Svenska dagen festligheterna. Wennström 

framförde ett särskilt tack till Maria Larma och Stina Heikkilä som gjorde ett fantastiskt jobb 

trots att de båda var nya på sina Folktinget poster. 

Jonny Andersén konstaterade att det var fantastiskt roligt att få vara med på festen i 

Helsingfors. Programmet var av högsta klass och arrangemangen professionella. Han 

framförde sitt tack till personalen.   

Markus Österlund berättade att personalen arbetar utgående ifrån att nästa års huvudfest hålls 

i Åbo, på Åbo Svenska Teater. Han lovade att styrelsen får rapport om hur arbetet 

framskrider. Han berättade att Folktinget nåtts av kritik om att utdelningen av 

folktingsmedaljerna inte televiserades. Att medaljutdelningen inte televiserades berodde på 

tv-mässiga orsaker och på att medaljer delades ut även på andra orter. 

Jan-Erik Eklöf ansåg att kritiken var obefogad, tv-produktionen skall se professionell ut. 

Tanja Nyman undrade om de andra festerna nämndes i TV. De kunde kanske nämnas i form 

av text. 

Torolf Sjölund ansåg att festen var lyckad. Han tackade för egen del och sade att en tablå med 

namn över folktingsmedaljörer räcker.  

Kjell Wennström igen ansåg att det är befogat att lyfta fram folktingsmedaljörerna lite mera 

än med en tablå i rutan. 

Jan-Erik Eklöf konstaterade att vi inte skall syssla med inåtvänd verksamhet. Produkten skall 

vara så bra att vi når även andra grupper.  

Beslut: Antecknades för kännedom. 

  



§10. Val av ny medlem till social- och hälsovårdspolitiska utskottet  

Dan-Anders Wentus, sdp, har anhållit om befrielse från sitt uppdrag i social- och 

hälsopolitiska utskottet. FSD har behandlat frågan och föreslår att Bengt Kronqvist väljs till 

ny medlem i utskottet.   

Beslut:  Bengt Kronqvist valdes till ny medlem i social- och hälsopolitiska utskottet. 

 

§11. Övriga ärenden 

Ralf Friberg har inkommit med ett brev, bilaga 6, där han föreslår att titeln för Folktingets 

ledande tjänsteman ändras till generalsekreterare.  

Folktingssekreterare Markus Österlund konstaterade att en ändring av titeln skulle kräva en 

ändring av lagen om Svenska Finlands folkting vilket i dagsläget inte är vettigt. 

Beslut:  Antecknades för kännedom. 

 

§ 12 Anmälningsärenden      

Press och pressmeddelanden 

18.10.2017 Intervju i Yle Vega om omröstningen för Århundradets finlandssvensk och 

Svenska dagen/Stina Heikkilä 

30.10.2017 Pressmeddelande, Folktinget: Svenska veckan firar med kultur på svenska från 

Uleåborg i norr till Lovisa i söder/Maria Larma 

1.11.2017 Pressmeddelande, Folktinget ordnar festligt Svenska dagen-firande 

2.11.2017 Pressmeddelande med embargo 6.11, Folktingets förtjänstmedaljörer 2017 

3.11.2017 Pressmeddelande med embargo 6.11, Prisvinnare på Svenska dagen 2017 

6.11.2017 Folktinget synligt i flertalet tidningar, Vega eftermiddag sändes från 

Centralgatan, Närbild på Yle fem, direktsänd intervju från Svenska Teatern i Tv-

nytt, direktsänd Svenska dagen-fest kl.20-22 på Yle fem. 

Utlåtanden 

20.10.2017 Utlåtande om regionutveckling och landskapets tillväxttjänster till Arbets- och 

näringsministeriet 

17.11.2017 Skrivelse om landskapens språkliga organisering till Finansministeriet 

27.11.2017 Utlåtande gällande statsrådsförordning om Åklagarmyndigheten till 

Justitieministeriet  

Höranden 

21.11.2017 Hörande i riksdagens kulturutskott gällande språkförsöket. Markus Österlund 

och Camilla Grundström deltog. 



Tal och seminarier 

19.10.2017 Jag har en dröm - fem tankar om utbildning, Helsingfors. Camilla Grundström 

deltog. 

31.10.2017 Festseminariet Finland 100 år & rättsstaten på Finlandia-huset. Markus 

Österlund, Erik Munsterhjelm och Kristina Beijar deltog. 

8.11.2017 SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder ordnande seminarium kring 

funktionsnedsättning, Erik Munsterhjelm deltog.  

27-28.11.2017 De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades av Folktinget, 

Bildningsalliansen och Hanaholmen.  

30.11.2017 Jag har en dröm - fem tankar om utbildning, Helsingfors. Camilla Grundström 

deltog. 

1.12.2017 Tampereelta-Dubliniin, EU:n muuttopolitiikan normit, arvot ja käytäntö, 

Helsingfors. Stephanie Lindberg deltog.  

7.12.2017 Integration i projektform – en kartläggning av integrationsprojekt i 

Svenskfinland, Markus Österlund, Stephanie Lindberg och Stina Heikkilä 

deltog.  

Möten 

12.10.2017 Diskrimineringsombudsmannens delegation för funktionsnedsättningsärenden, 

Erik Munsterhjelm deltog 

13.10.2017 Förvaltningsutskottets möte. Markus Österlund informerade om Folktingets 

verksamhet. 

18.10.2017 Utbildningsutskottets möte.   

23.10.2017 Kultursamarbetsgruppen i huvudstadsregionen möte på Böle bibliotek/Maria 

Larma. 

25.10.2017 Kultur- och medieutskottets möte 1.11.2017 Folktingets rundabordsdiskussion 

om integration. 

1.11.2017 Rundabordsdiskussion om integration  

2.11.2017 Planeringsmöte inför Alandica debatt på Ålandskontoret i Helsingfors/Stina 

Heikkilä 

16.11.2017 Utbildningsutskottets möte. 

24.11.2017 Förvaltningsutskottets möte. Justitieministeriets språkrättsråd Corinna 

Tammenmaa informerade om landskaps- och vårdreformen. 

Övrigt 

12.10.2017 SFV:s och Folktingets utbildning Vår framtid. Camilla Grundström deltog. 

16.10.2017 Stephanie Lindberg berättade om Folktinget inför statskunskapsstuderanden i 

Vasa.  



26-29.10.2017 Helsingfors Bokmässa. Markus Österlund, Stina Heikkilä, Maria Larma, Erik 

Munsterhjelm, Nina Ekholm. Kristina Beijar, Stephanie Lindberg, Christina 

Kroll och Camilla Grundström deltog. 

1.11.2017 Finansministeriets workshop om påverkansorgan på Kommunernas hus. Kristina 

Beijar deltog. 

1.11.2017 Erik Munsterhjelm höll föreläsning för svenskspråkiga polisstuderanden och 

underbefälsstuderanden på polisyrkeshögskolan i Tammerfors, tema språkliga 

rättigheter och svenska språkets ställning.   

5.11.2017 Svenska veckan: Vem ska trösta Knyttet på Annegården i Helsingfors/Maria 

Larma 

6.11.2017 Barnkonserter x 2 med Arne Alligator på Helsingfors stadshus för 900 daghems- 

förskolebarn. Maria Larma, Camilla Grundström, Stina Heikkilä, Christina 

Kroll, Stephanie Lindberg och Erik Munsterhjelm deltog. 

6.11.2017 Kaffebjudning på Centralgatan i Helsingfors. Markus Österlund, Stina Heikkilä, 

Maria Larma, Erik Munsterhjelm, Nina Ekholm. Kristina Beijar, Stephanie 

Lindberg, Christina Kroll och Camilla Grundström deltog. Även Thomas 

Blomqvist och Jonny Andersen deltog. 

6.11.2017 Svenska dagen-fester i Jakobstad och Åbo. 

6.11.2017 Svenska dagens huvudfest i samarbete med Parad Media och Svenska Yle på 

Svenska Teatern i Helsingfors.  

7.11.2017 Svenska veckan: Improvisationsteater Stjärnfall i Storängens skola i Esbo/Maria 

Larma 

8.11.2017 Svenska veckan: Unga Scenkompaniets två pjäser på Kulturhuset Grand i 

Borgå/Maria Larma 

9.11.2017 Svenska veckan: Benny Törnroos två uppträdanden i Tammerfors på Svenska 

klubben + middag med klubbens medlemmar/Maria Larma 

16.11.2017 Lucia ambassadörskväll på Folkhälsan. Maria Larma och Markus Österlund 

deltog. 

8-9.12.2017 Personalens resa till Tallinn. 

 

§13. Följande möte 

Beslut: Följande möte hålls den 13.2.2018 klockan 11. 

 

§14. Mötet avslutas  

Ordförande tackade viceordförandena, styrelsen och personalen för det gångna året. Han 

önskade alla en sådan jul som var och en önskar sig.   



Markus Österlund överräckte en julgåva till styrelsen.  

 

Mötet avslutades klockan 13.35. 

 

Thomas Blomqvist    Camilla Grundström 

ordförande     sekreterare 

   

     

May-Gret Axell   Jan-Erik Eklöf 

protokolljusterare   protokolljusterare 


