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Årsmötet gick av stapeln söndagen den 17 april
2016 på Finlandsinstitutet. Vi samlades för
gemensam middag på lördagskvällen.
Söndagen inleddes med besök av Marthaförbundet och information från pensionärsförbundet och fortsatte efter lunchen med
förbundsmötet.
Mötet fortgick som planerat med Monica
Eckermalm vid ordförandeklubban.
På årsmötet valdes några nya ledamöter in i
styrelsen och styrelsen har nu följande
sammansättning:

Förbundsordförandens kolumn
Bästa FRIS-are och FRIS-vänner!
Först av allt tackar jag för det förtroende jag fått
genom att väljas till ny förbundsordförande för de
närmaste 2 åren.
Våren har gått i ett snabbt tempo med sammanfattning av förra verksamhetsåret och alla
förberedelser inför årsmötet.
Jag vill också tacka Barbro Allardt Ljunggren för
hennes engagemang och insatser under de fyra
år som passerat under hennes ordförandeskap.
Tiden har varit lärorik och intressant ur flera
perspektiv. FRIS har också förmånen att även i
fortsättningen kunna anlita Barbro som sakkunnig
i frågorna om minoritet och migration.
Under hösten kommer jag att påbörja en rundresa
till alla medlemsföreningar för att träffa styrelserna
och diskutera olika frågor.
Till sist vill jag å egna och hela styrelsens vägnar
önska var och en av Er
EN SKÖN OCH AVKOPPLANDE SOMMAR
Inger Nyblom Hermansson
Förbundsordförande
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Inger Nyblom Hermansson, förbundsordförande
Alexandra Hibolin, vice ordförande
Inger Ahlnäs, ekonomiansvarig
Jack Stenberg, ledamot
Camilla Aspfors, ledamot
Håkan Lönnqvist, ledamot
Stina-Maria Sundblom, ledamot
Eric Höglund, suppleant
Björn Säfwenberg, suppleant
Verkställande utskott (VU) har fyra medlemmar
Inger Nyblom, Alexandra Hibolin, Inger Ahlnäs
och Jack Stenberg.

Öppna förskolan i Stockholm
Våren 2016 är början på det femte verksamhetsåret för öppna förskolan. Nytt för detta år är att vi
har varit två personer som dragit verksamheten.
Jag har under våren haft hjälp av Mikaela
Hermansson samt hennes två barn Miranda snart
ett år och Kevin tre år.
Öppna förskolan har hittat sin plats och så gott
som varje gång hittar en ny familj hit. Våra
standardfrågor finns kvar: Varför bor ni i Sverige?
Hur länge har ni bott här? Varifrån Finland
kommer ni? Och var bor ni i Stockholm?
Med dessa fyra standardfrågor hittar alla något
gemensamt, och det är sällan tyst på ÖF. Både
barn och föräldrar pratar aktivt.

Responsen av föräldrarna är en av orsakerna till
att verksamheten fortsätter. Många är otroligt
glada över att träffa andra finlandssvenska
föräldrar och känner att de kan prata om allt på
finlandssvensk dialekt om de så vill. Föräldrarna
ventilerar frågor i det svenska samhället, barnuppfostran: skillnaden mellan den finska och den
svenska, och funderar över FRIS verksamhet och
vad vi gör.
Vi har också skapat en ”öppen förskola grupp” på
Facebook. Gruppen har idag över 70 medlemmar
och den växer hela tiden.
På hösten kommer verksamheten att fortsätta
med möjligtvis några förändringar. Jag vill rikta ett
tack till Mikaela och hennes barn för ert
deltagande och arbete under våren. TACK!
Text: Julia Brink

FRIS Pidromästerskap
FRIS Pidromästerskap gick av stapeln den 9 april.
Fagerstaföreningen var arrangörer av mästerskapen och FRIS representerades av Inger
Nyblom, då vice ordförande. Bjarne Riska från
fagerstaföreningen hade gjort upp spelplanen och
Inger Nyblom skötte sekreteriatet för turneringen.
11 lag deltog och lagen kom från de
finlandssvenska föreningarna i Eskilstuna,
Västerås, Upplands Väsby
och Fagersta.
Fagerstalaget Bjarne Riska/Peter Nyblom vann
mästerskapen och tog hem vandringspriset för
andra gången. Till lunch serverades hemlagad
köttfärssoppa vilket var ett populärt och omtyckt
initiativ. Inger Nyblom stod för tillagningen.

A Finntastic urban djungel evening
Programmet för a Finntastic evening (löst översatt
till finländsk fantastisk kväll) i samarbete med
Finlandsinstitutet under Stockholms Kulturnatt
lördagen den 23 april 2016 blev en succé i år.
Årets tema var den urbana djungeln med
Horseface som frontfigur och bl.a. de finlandssvenska artisterna Iiris Viljanen och Sonja
Skibdahl som en del av ett späckat program.
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Kvällen började med vernissage med
finlandssvenska Ville Andersson som förra året
blivit vald till årets unga finländska konstnär.
Efter det var det barnprogram och teater. Kvällen
fortsatte i musikens tecken.
Finntastic arrangerades i år för femte gången och
är ett samarbete mellan en rad Sverigefinländska
aktörer i Stockholm; Finlandsinstitutet,
Sverigefinska Riksförbundet, Mukulat – barnkultur
på sverigefinska, Finlandssvenskarnas
Riksförbund i Sverige, Sverigefinska
Ungdomsförbundet, den sverigefinländska
tvåspråkiga teatern UusiTeatteri och
Sverigefinländarnas Arkivs projekt Ungas röst.

Författarträff med Kaj Korkea-aho
I mars ordnade Föreningen Norden tillsammans
med SkåneGillet en författarkväll där Kaj Korkeaaho presenterades. Inom Finlandssvenska
SkåneGillet har vi bokcirkeln Hagar där vi
koncentrerar oss på finlandssvenska författare
varav de flesta vars böcker vi läst, har varit döda.
Därför var det uppskattat att få träffa en av de
unga som är aktuella för tillfället. Det skall
erkännas att de flesta nog inte kände till Kaj
Korkea-aho tidigare.
SkåneGillet hade hjälpt till med allt från att fästa
upp affischer för presentationen till ett stort antal
frågor som Alexandra Hibolin hade förberett för
att ge författaren tillfälle att berätta om sina
böcker och tankar bakom tillkomsten av dem. Det
visade sig att Kaj Korkea-aho förutom böcker
skriver kolumner och sketcher för scen och radio,
är stå-upp komiker och mycket annat. Han jobbar
ihop med sin ungdomskamrat Ted Forsström från
deras gemensamma uppväxtort Pedersöre i
Österbotten. Båda är numera bosatta i
Helsingfors.
Korkea-aho har skrivit tre romaner – Onda boken,
Gräset är mörkare på andra sidan och Se till mig
som liten är. I böckerna kan man spåra mycket
som kan baseras på hans egna erfarenheter från
ett liv som homosexuell, akademiker och ett
yrkesliv från scen och radio m.m. (se artikel i Hbl
22/6). De båda senaste har inslag av spänning
och t.o.m. science fiction.

Efter en underhållande timmes samtal där man
kunde se att författaren var van vid publik gavs
tillfälle att ställa frågor och kvällen rundades av
med boksignering.
Mötet hölls i Katedralskolans matsal i Lund.
Författaren hade befarat att han skulle vara en av
väldigt få deltagare, men ett tjugotal dök upp, inte
enbart SkåneGille-medlemmar. Det blev ett
tillfälle att berätta om t.ex. ungdomars läsvanor i
finlandssvenska skolor och presentera mer av
den finlandssvenska kulturen i Finland, något
som är helt i enlighet med SkåneGillets, FRIS’
och Föreningen Nordens syften.

Höstmötet.
FRIS Höstmöte kommer att genomföras 29-30
oktober i Upplands Väsby. Förberedelser pågår
och det kommer att bli två fullspäckade dagar.
Vi kommer att redovisa svaren för den enkät som
skickades ut i början på juni och vi kommer också
att presentera förslaget till de nya stadgarna.
Förhoppningsvis kan vi ta beslut om stadgarna
som även dessa nu är ute på remiss till
medlemsföreningarna.
Glöm inte att skicka in svar på enkäten och
synpunkter på stadgarna senast 30
september!

Nina Mangs, SkåneGillet

Finland 100 år.
Hemsidan.
Den 3 september genomför vi en utbildning i
hantering av hemsidan. Inbjudan har skickats ut
till medlemsföreningarna!
Ni har väl anmält deltagare?

Besök oss på bokmässan!
FRIS deltar även i år som utställare på Bok- och
biblioteksmässan i Göteborg efter förra årets
lyckade satsning. Den 22–25 september befinner
vi oss i monter H04:15 på Internationella torget
tillsammans med flera andra utställare, aktörer
och besökare. Kom gärna förbi vår monter! I år
har vi även sällskap av representanter från FNYS,
Grannfolket och Nyansen.
En av programpunkterna sker på lördag 24
september då Johanna Koljonen modererar ett
samtal med Kaisa Kepsu från tankesmedjan
Magma samt Erica Grahn och Sebastian
Högnabba från Svenska österbottningar i
Stockholm, SÖIS. Samtalet kommer att handla
om unga finlandssvenskars val att flytta till
Sverige för jobb och karriär. Plats och tidpunkt är
Internationella torgets Stora scen kl. 14.40–15.
Håll även utkik efter aktiviteter i montern! Bland
annat förs någon dag (tidpunkt ännu ej fastställd)
ett samtal mellan Alexandra Hibolin och
författaren tillika FNYS-medlemmen Anna
Lindholm om Annas bok Projekt Ines, en
vittnesskildring från inbördeskriget 1918.
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Förberedelserna för firande av Finland 100 år
pågår för fullt. FRIS har sökt bidrag från Finland
för att kunna genomföra ett evenemang med
inriktning på det finlandssvenska
språket/dialekten. Vi har inte fått besked om
bidraget blir beviljat men vi har fått tillåtelse att
använda logotypen för Finland 100.
FRIS är också med och samarbetar med Finlands
Ambassad i ett evenemang som kommer att gå
av stapeln i Kungsträdgården i Stockholm i mitten
på augusti 2017. Vi har även samarbete med
Sverigefinska Riksförbundet inför Finland 100.

Glad sommar från kansliet!
Sommaren är här, och alla väntar på att njuta av
det ljuva vädret och ledigheten.
Våren har varit annorlunda på kansliet i och med
att jag jobbat 50 %, men från och med första
september är jag tillbaka på heltid. Dessutom ser
det ut som om mitt rum är klart och jag kan flytta
tillbaka. Äntligen!
FRIS och finlandssvenskar har fått synlighet
genom en videodebatt som jag filmade för Metro
Sverige. Över 750 personer har delat videon på
sociala medier och videon har spelats upp över
70 000 gånger. Intresset för videon har också
intresserat Finland och Svenska YLE skrev en

artikel om debatten som fått stor respons i
Finland. Det bästa är ändå att så gott som all
respons har varit positiv och många har känt igen
sig.
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/01/vad-brasvenska-du-pratar-video-om-finlandssvenskarsprids
FRIS kansli har sommarstängt under tiden 27.612.8. Vid behov går det att nå oss via e-post och
telefon/SMS.
Trevlig sommar till er alla!!
Med vänliga hälsningar
Julia

Välkomna till FRIS

Julia Brink
Verksamhetsledare
Mejl: kansli@fris.nu
Mobil/SMS: 072-3293131
Kansli: 08-7020110
Inger Nyblom Hermansson
Vice förbundsordförande
Mejl: ingernyblom@gmail.com
Mobil/SMS: 070-5335596

Om Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS: FRIS
är centralorganisationen för finlandssvenska ideella
föreningar som är verksamma i Sverige. FRIS grundades
1969 och idag har förbundet cirka 1 700 medlemmar
fördelade på 17 föreningar runt om i landet som alla
arbetar för att främja finlandssvensk kultur och
finlandssvenska intressen i Sverige och Finland. FRIS
bedriver informationsverksamhet för ökad kunskap hos
Sveriges befolkning om finlandssvenskarna genom att
anordna och delta i olika slags kultur-, samhälls- och
fritidsaktiviteter samt samarbeta med och påverka
organisationer och myndigheter i Sverige och Finland.
www.fris.nu

Twitter: FRIS@FRISbell15
Facebook: FRIS-Finlandssvenskarnasriksförbund-i-Sverige
Hemsida: www.fris.nu

4

