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samtidigt
som
vi
genomfört
ett
extra
medlemsmöte i samband med det årliga höstmötet.
Planeringen av jubileumsåret Finland 100 år
pågår också och FRIS har flera aktiviteter på
gång.
Vi har också besökt Svenska Kulturfonden i
Helsingfors och det sammanföll med firandet av
Svenska dagen på Folktinget.
Höstens
besök
hos
några
av
våra
medlemsföreningar har varit positiva och öppnat
upp för idéer och diskussioner. Några av
Stockholmsföreningarna har kommit till kansliet
när jag varit där. Finlandssvenskarna i Umeå
passade jag på att besöka när det firades
Finlandssvenskarnas dag. Umeå var redan klädd
i vinterskrud, det var kallt och solen sken så snön
gnistrade.
Grannfolket i Stockholm besökte jag en snöig och
blåsig dag när det pågick repetition av vårens
teaterföreställning. Det återstår några föreningar
att besöka och detta ser jag fram emot eftersom
dialogen med föreningar är en viktig del av FRIS
verksamhet.
Jag har också haft förmånen att fira Finlands
självständighetsdag
som
inbjuden
till
ambassadörens residens på mingel och efter
detta en rask promenad till Finlandsinstitutet för
att lyssna på kantelekonsert.
Nu ser vi med tillförsikt fram emot jubileumsåret
då Finland firar 100 år som självständig stat.
Mycket firande är på gång och det kommer att bli
ett händelserikt år med mycket pompa och ståt.
Till sist vill jag också skicka ut en uppmaning till
medlemsföreningarna att skicka in material från
Era aktiviteter för publicering i FRIS-Info. Nästa
FRIS-Info utkommer vecka 10 med manusstopp
vecka 9.
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Jag önskar Er alla en lugn och fridfull jul
och ett riktigt gott nytt år!

Förbundsordförandens kolumn
Bästa FRIS-are och FRIS-vänner!
Nedräkningen inför julen och årsskiftet pågår och
vintern har gjort sitt intåg. Hösten har gått
rasande fort och det har varit en hel del arbete
med ansökningar om understöd och bidrag
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Inger Nyblom Hermansson
Förbundsordförande

Förstärkning på kansliet
FRIS söker en kanslist för timanställning på lägst

25 % under tiden 2017-01-09–2017-06-30. Vår
verksamhetsledare Julia Brink är föräldraledig och
jobbar 75 % så vi behöver förstärkning på
kansliet. Intresseanmälan kan skickas till
förbundsordförande Inger Nyblom via mejl på
ordforande@fris.nu

Hemsidan
FRIS har nu tagit fasta på önskemål och
synpunkter som kommit in angående hemsidan.
Vi anlitar Digital Snow, ett företag som har sin bas
i Umeå och som kommer att ta fram ett förslag för
presentation i samband med årsmötet. En rad
förbättringar är planerade och tillsammans med
Digital Snow kommer vi att erbjuda utbildning i
hanteringen av föreningarnas hemsidor.

Höstmötet i Upplands Väsby
FRIS medlemsföreningar samlades för det årliga
höstmötet den 29–30 oktober med Föreningen
Svenska österbottningar i Upplands Väsby som
värd för sammankomsten. Höstmötet inleddes på
lördagen med ett extra förbundsmöte då det togs
beslut om ett nytt förslag till stadgar för FRIS. Det
slutgiltiga beslutet tas vid ordinarie årsmöte i april
2017.

Ordförande Inger Nyblom och vice ordförande Alexandra
Hibolin pratar om minoritetsfrågan.
Bild: Julia Brink
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Intresserade åhörare, Jack Stenberg och Beate-Sofie
Tallroth.
Bild: Julia Brink

Vi fick en fin rundtur i Upplands Väsby med en
alldeles utmärkt guide. Middagen intogs på
Picchus Värdshus, ett gammalt Apotek, där vi fick
höra en förfärlig historia om ett mord som begåtts.
Stort tack till Upplands Väsby!

Enkät hösten 2016
Före sommaren fick alla föreningar en enkät med
ett antal frågor att besvara och kommentera.
Enkäten är en del av Föreningspaketet och syftar
till att lokalisera problemområden, behov och
önskemål ute i föreningarna. Svarsunderlaget
blev kvantitativt sett mycket bra, medan själva
svaren varierade i omfång och utförlighet. Trots
det framträdde ett par områden som särskilt
viktiga att uppmärksamma och diskutera: tillgång
på lokaler för olika föreningsaktiviteter samt
hemsidesarbete
och
policydokument.
Det
sistnämnda tas delvis upp under rubriken
Hemsidan och kommenteras inte närmare här.

FRIS Pidromästerskap 2017

Pidromästerskapet kommer att gå av stapeln den
8 april 2017. Föreningen Finlandssvenskar i
Fagersta håller i trådarna och mer detaljer
kommer. Välkomna att anmäla lag till
mästerskapet. Kontakt: ingernyblom@gmail.com

Årsmöte 2017
Vice ordförande Alexandra Hibolin redovisar resultatet av
enkäten på höstmötet.
Bild: Julia Brink

Däremot var det insiktsfullt att få svar på frågor
om bl.a. hur föreningarna ombesörjer lokaler,
lokalernas tillgänglighet och faciliteter samt
eventuella kostnader för dessa. Här finns en stor
obalans i lokalfrågan som helhet vilket till stor del
beror på var i landet föreningen befinner sig. För
samtliga svarande tycks just denna fråga vara det
som skapar störst huvudbry eller bekymmer inom
föreningen och därav en nödtvungen kreativitet
att finna lösningar. Några samarbetar med andra
föreningar i närområdet, andra vänder sig till
kommunen. Även studieförbunden är värda att
vända sig till.
FRIS tackar alla som svarat på enkäten!

Årets finlandssvenska konstnär
Är du finlandssvensk konstnär boende i Sverige
eller har du någon bekant som är det? En
konsttävling har initierats och kommer under
nästa år att genomföras för första gången!
Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan FRIS
och konst- och kulturföreningen Nyansen och
fortfarande under planering. Syftet är att lyfta fram
finlandssvenska konstnärer boende i Sverige
genom att utse årets konstnär genom en
omdömesgill jury. Valet
tillkännages på
Bokmässan i höst. Mer information om tävlingen
kommer.
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Årsmötet blir den 23 april och platsen är
Finlandsinstitutet. Inbjudan kommer i februari och
då med mera information.

Nominering till förbundsstyrelsen
Valberedningen tar gärna emot nomineringar till
FRIS förtroendevalda inför årsmötet i april; vice
ordförande, 4 ledamöter och 1 suppleant står i tur
för val. Mera detaljerat brev kommer i mitten av
januari.
Nomineringar
kan
skickas
till
lilian@larnefeldt.se

Finland 100 år
Snart är 2017 här och då också Finland 100årsfirandet. FRIS börjar med ett Runebergsmingel
på kansliet i början av februari. Den 24 februari
fortsätter firandet i samarbete med Sverigefinska
Riksförbundet
vid
ett
evenemang
på
Finlandsinstitutet i Stockholm. Det blir fest i
finländsk anda med tal, musik och dans. FRIS har
anlitat
Berndt
Arell,
överintendent
på
Nationalmuseum i Stockholm, att tala om hur den
finländska konsten och arkitekturen har påverkat
Sverige under självständighetstiden. Festen är
öppen för alla och kostar 100 kr.
Den 29 april är det dags för Finntastic Festival på
Finlandsinstitutet. Temat för evenemanget är
karneval, dels för att uppmärksamma Finland 100
och dels för att det inträffar nära firandet av
Valborg. FRIS står för det finlandssvenska
inslaget genom Månskensbonden, en artist som
är verksam i Österbotten.

www.facebook.com/manskensmusik
www.manskensmusik.com
https://www.youtube.com/watch?v=yQJcf-sIFbs

Månskensbonden

Bild: Frank A. Unger

I augusti planerar Finlands ambassad ett
tredagarsevenemang som kommer att gå av
stapeln i Kungsträdgården i Stockholm. Formerna
för detta är i planeringsstadiet och vi återkommer
fortlöpande med information.
FRIS kommer att vara med på Bokmässan i
Göteborg 28/9–1/10 2017 där temat är bildning
och Finland. FRIS kommer att ha monter i Bhallen nära Finlandsarenan.
Hösten fortsätter med firandet och under FRIS
höstmöte, som nästa år blir i Sundsvall i
samarbete med Finlandssvenskar i Medelpad,
kommer FRIS att ha en större kvällsfest för att
uppmärksamma Finland 100 tillsammans med
medlemsföreningarna.

Hej från kansliet!
Snart har 2016 gått mot sitt slut och 2017 tar vid.
Nästa år blir ett intensivt år med flera samarbeten
och egna arrangemang för att fira Finland 100 år.
Det ska bli ett trevligt år, men också mycket jobb.
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År 2016 har burit med sig mycket intressant för
FRIS del. Vi har varit synliga i media och varit en
aktiv aktör i diskussionerna om den finlandssvenska flyttvågen till Sverige, genom att bl.a.
varit medarrangör och deltagit i rundabordssamtal
i ämnet.
Som en bro i ämnet flyttvåg kan jag också nämna
diskussionen om Finlands regerings syn på
svenskan i Finland.
Ett exempel är beslutet att ta bort jouren från
Vasa centralsjukhus. Beslutet har engagerat och
förfärat och vi får säkert höra mer om detta.
Detta får mig att tänka på en fråga jag ofta får i
Sverige om varför man skall lära sig svenska i
Finland. Då svarar jag att det finns situationer i
livet då man bara kan använda sig av sitt
modersmål. Som till exempel när man är riktigt
sjuk eller om man behöver akut hjälp. Finland har
enligt lag skyldighet att ge finlandssvenskar den
tryggheten, men tyvärr är den tryggheten nu
hotad bland annat genom att stänga Vasas jour.
Ämnet togs också upp i Expressen 9 december.
Karin Phil skriver bl.a. att ”Om svenskan förlorar
sin ställning i Finland får det konsekvenser även
för Sverige. Banden länderna emellan blir
svagare. Förståelsen för de gemensamma
dragen, liksom olikheterna, försvinner. De
politiska incitamenten att samarbeta om
exempelvis försvarsfrågor riskerar att minska."
http://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/harfinns-den-riktiga-svenskfientligheten/
Vi hoppas att 2017 för med sig positiva vindar för
svenskan i Finland och också en fortsatt bra
relation mellan Finland och Sverige.
God Jul och Gott Nytt År! Ses nästa år!
Välkomna till FRIS
Julia Brink
Verksamhetsledare
Mejl: kansli@fris.nu
Mobil/SMS: 072-3293131
Kansli: 08-7020110

Inger Nyblom Hermansson
Förbundsordförande
Mejl: ingernyblom@gmail.com
Mobil/SMS: 070-5335596

Facebook:FRIS-Finlandssvenskarnasriksförbundi-Sverige
Hemsida: www.fris.nu

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
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