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Årsmötet genomfördes som planerat 22-23 april.
Vi inledde med gemensam middag på kvällen
vilket var mycket uppskattat och trevligt. Vi
välkomnar våra nya förtroendevalda som redan
inlett sitt arbete.
Styrelsen för verksamhetsåret 2017 ser ut så här:
Förbundsordf., Inger Nyblom Hermansson
Vice förbundsordf., Alexandra Hibolin
Ekonomiansv., Inger Ahlnäs
Ledamot, Erica Grahn
Ledamot, Stina-Maria Sundblom
Ledamot, Camilla Aspfors
Ledamot, Christina Twerin
Suppleant, Eric Höglund
Suppleant, Carita Haaksi

Förbundsordförandens kolumn

Minoritet för finlandssvenskar?

Bästa FRIS-are och FRIS-vänner!
Jubileumsåret Finland 100 år är i full gång
Arrangemang och aktiviteter avlöser varandra och
alla vill vara med och fira!
Våren har varit fylld med aktiviteter och ett väl
genomfört årsmöte. Bästa händelsen är att
riksdagen ställt sig positiv till att äntligen utreda
finlandssvenskarnas ställning i Sverige. Det var
spännande att sitta på läktaren i Riksdagshuset
den 3 maj och först lyssna på debatten och sen
vara med om omröstningen. Man kan nog kalla
det för ”skrällseger” med 263 ja- och 43 nejröster.

GLAD MIDSOMMAR

Som redan nämnts så röstade Riksdagen ja till att
göra en utredning om finlandssvenskarnas
ställning i Sverige. Frågan har vid ett flertal
tillfällen tagits upp och ventilerats i massmedia
och det har också funnits en del kritiska röster.
Den 16 juni presenterade Lennart Rhodin sin
ytredning om minoritetslagstiftningen och då
tillkännagavs även att Rhodin fått ett tilläggsuppdrag för att genomföra utredningen om
finlandssvenskarnas ställning och den ska vara
klar redan i mitten av november. Vår förhoppning
är att FRIS på något sätt kommer att ingå i detta
arbete.

Utlandsfinländarparlamentet (UFP)

och
EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!
önskar FRIS styrelse
Inger Nyblom Hermansson
Förbundsordförande
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Utlandsfinländarparlamentets 9:e session hölls
16–17 juni i Helsingfors. Sessionen var extra
högtidligt med anledning av jubileumsåret Finland
100. Därtill uppmärksammades även att FinlandSamfundet
r.f.
firar
90
år
samt
att
Utlandsfinländarparlamentet firar 20 år. FRIS
representerades i år av Inger Nyblom
Hermansson och Erica Grahn. Från Skånegillet
kom Alexandra Hibolin som tillika är Barbro

Finland 100 år i Kungsträdgården
Allardt Ljunggrens ersättare i UFP och även FRIS
vice ordförande. Carita Haaksi representerade
Nylandsgillet. Uppsalaföreningen representerades av Rabbe Sandell och Carola Wallin som var
observatör. Rabbe Sandell presenterade en
motion om att skapa en arbetsgrupp för att ta
fram ett kulturpolitiskt program. Motionen
klubbades
igenom
vilket
var
glädjande.
Helsingfors bjöd på ett fantastiskt väder med
värme och sol.
Läs mer om sessionen 2017 och UFP på:
http://www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=1081&
kieli=se&PHPSESSID=5593d9466a8bd86a8fd79
6543ba551f8

Årets finlandssvenska konstnär
Arbetet med de inkomna bidragen är i full gång
med juryarbetet. Pristagaren kommer att
tillkännages på Bokmässan i Göteborg i slutet av
september. Utöver jurybedömningen kommer det
att vara
”publikröstning” av de nominerade
bidragen. Vinnaren i denna omröstning kommer
att presenteras under Höstmötet i november.

Den 24-26 augusti är det stort firande i
Kungsträdgården i Stockholm. Glädjande är att
FRIS efter mycket pusslande tillsammans med
Finlandssvenskar i Upplands Väsby ordnat med
Närpes Skolmusikkår som kommer att spela
under invigningen och även vid avtäckning av
minnesstaty. Hela programmet finns att läsa här.
https://www.sthlmsuomi.se/

Bokmässan
Förberedelserna inför Bokmässan pågår för fullt.
FRIS deltar tillsammans med Sverigefinska
Riksförbundet på Bokmässan i Göteborg 28/9–
1/10 2017. På torsdagen kl. 11.30-12.00 hålls ett
seminarium på Finlandsarenan om lärarrekrytering från Finland till Sverige som FRIS
arrangerar tillsammans med Finlandsinstitutet.
Klockan 13.30-14.00 blir det ett panelsamtal på
Internationella Torget om lärarmobilitet inom
Norden som FRIS arrangerar tillsammans med
Föreningen Norden. Vinnaren av utmärkelsen
”Årets Finlandssvenska konstnär” kommer att tillkännages under bokmässans sista dag.

Jubileumsmingel – Finland 100 år
Fintastic Evening
Årets Finntastic som ordnades lördagen den 29
april på Finlandsinstitutet var verkligen fantastisk
med relativt många besökare. Kvällen inleddes
med en föreställning av Uusi Teatteri och därefter
en vernissage, samt musik framförd av Pink
Twins. I caféet kunde besökarna njuta av
finländska delikatesser samtidigt som de kunde
lyssna till tonerna av Yoko Bono. Här ordnade
också Mukulat masktillverkning för barnen och
andra intresserade. Senare under kvällen
uppträdde några finländska band såsom
finlandssvenska Månskensbonden, Sans Parade
och Pintandwefall. DJ:n Jessie Granqvist
avslutade kvällen med toner som lockade folk till
dansgolvet.
Sammanfattningsvis
bidrog
programmet för kvällen till en magisk stämning
och Månskensboden som FRIS engagerat var
väldigt uppskattad.
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Den 14 oktober anordnas ett jubileumsmingel i
Stockholm tillsammans med SvenskFinlands
Vänner. Planering pågår med festtalare och
musikinslag. Mer detaljer kommer i nästa FRISinfo.

FRIS Höstmöte
FRIS höstmöte hålls den 11-12 november i
Sundsvall i samarbete med Finlandssvenskar i
Medelpad. Det kommer att bli en större fest
kvällstid tillsammans med medlemsföreningarna
för att uppmärksamma Finland 100 år. Under
kvällen tillkännages och utdelas priset för
publikens val av ”Årets Finlandssvenska
konstnär”. Vi kommer också att anordna någon
form av underhållning, eventuellt med musik

Grannfolket på gästspel
Fredagen den 5 maj packade vi, 12 förväntansfulla teateramatörer lite medhavd rekvisita och for
till Malax i Österbotten för att ge två
föreställningar av ”En teaterkomedi” av Bengt
Ahlfors. Åtta föreställningar hade ju getts under
mars månad på FolkKulturCentrum i Stockholm.
Nervositeten var väl en aning stor eftersom vi
genomförde lite repetitioner efter att vi ätit ett
digert smörgåsbord på båten. Det var inte direkt
ett rum för repetitioner utan ett utrymme utanför
hissar och trappor på plan nio med folk som kom
och gick och som undrade vad som försiggick.
Vi kom fram till Malax på lördagen och
installerade oss på Charlies motell, Åminne
Camping och Stefan som valde att bo hos sin
syster. Stefan Ahlstedt som vår nya ordförande,
med hela tjocka släkten i just Malax.
Sen bar det snabbt iväg till UF-lokalen också
kallad Bygdegården för att ställa i ordning scenen
och se till att både ljus och ljud funkade till
kvällens föreställning. Folkbildaren Johannes
Klockars bördig från orten grundade Malax
ungdomsförening redan år 1888, den första
svenska ungdomsföreningen i Finland, och
många fler skulle grundas i framtiden. Vi som
kommer från Österbotten skulle i alla fall gärna se
sådana lokaler i Stockholmsområdet för att slippa
dyra lokalhyror för vår verksamhet inte bara vi
som sysslar med teater utan all annan
kulturverksamhet. Men det är bara en dröm!
Finska staten ger t o m renoveringsbidrag för att
hålla dessa kulturskatter i skick, mycket lovvärt!
På söndag förmiddag hann vi med lite sightseeing
i trakten bl a Meteorian i Söderfjärden där en
meteoritkrater bildats för ca 560 miljoner år sen
och med den kunniga guiden Solveig Pått som
berättade både i ord och bild var det en
upplevelse. Malax kommun hade passande nog
premierat sina eldsjälar med ett teaterbesök och
lite mingel innan söndagens föreställning vilket för
oss var ett välkommet publiktillskott.
På måndagen var det städning och packning för
hemfärd men vi hann med ett besök på den
lokala S-marketen för att inhandla Malaxlimpa
och grisar. Vi kunde också köpa varma grisar på
Pappa-dagiset när de tog slut i affären. Nu är det

3

väl inte papporna som bakar dessa grisar och
flottyrkokar dem utan de sitter mest och filosoferar
och finns säkert i flera generationer. En
samlingsplats för skvaller och funderingar på
orten med en och annan kaffeslurk.

Besök vid de Stupades viloplats på kyrkogården intill
Bygdegården.
Bild: Lilian Larnefeldt

Efter en lång dags färd mot natten på båten mot
Stockholm och med summering av upplevelserna
är vi mycket nöjda med vårt gästspel och tackar
våra värdar och bidragsgivare.
Lilian Larnefeldt, sufflör

Anställning på kansliet
har nu anställt Frida Mäkinen som
verksamhetskoordinator på 75%, med början i
mitten på augusti. Vi behöver därför en kanslist
på timanställning som kan jobba 25-50% för att
FRIS

täcka upp i rutinarbetet och även kunna delta i
projekt mm.
Intresserade kan vända sig till förbundsordförande Inger Nyblom Hermansson.
Mejl: ordforande@fris.nu
Mobil: +46 70-533 55 96

Hoppas ni får en riktigt
härlig sommar!
Frida Mäkinen
Kanslist

Från kansliet!

Kalendarium

Nu är äntligen sommaren på inkommande med
varmare och soligare dagar. Det har redan gått
två månader sedan jag tog över på FRIS kansli
och jag trivs fortfarande riktigt bra. Under den här
tiden har jag haft möjlighet att göra allt möjligt
intressant och representerat FRIS i olika
sammanhang som till exempel Finntastic på
kulturnatten i Stockholm och FN-förbundets
forum-evenemang.
Ni som har läst det första Fris-infot (nr. 1 2017)
där jag presenterar mig vet att jag i grunden är
museipedagog
och
etnolog
och
jobbar
säsongsvis på Skansen. Därför kommer jag att
vara på Skansen i sommar och kansliet hålls
stängt från juni till mitten av augusti. Dock kan ni
nå vår ordförande Inger Nyblom Hermansson på
FRIS telefon. Dock kommer jag inte att ta någon
paus från FRIS utan kommer fortfarande att
representera finlandssvenskarna på Skansen.
Som museipedagog i något av husen på Skansen
får man väldigt ofta frågan om ens eget ursprung.
Då tar jag tillfället i akt och upplyser om
finlandssvenskarna både historiskt och i nutid.
Folk brukar bli väldigt nyfikna och fascinerade.
Jag tar även tillfället i akt om jag får en grupp
framför mig för att öka på kännedomen om
finlandssvenskarna. Vissa svensktalande som
känner till oss tycker det är trevligt att höra mig
prata. Denna sommar kommer jag därför att
representera både Skansen och FRIS och får
förhoppningsvis öka folks medvetenhet och
öppna upp för spännande konversationer. Ni är
välkomna att hälsa på mig i Kryddboden i
Stadsdelen på Skansen om ni vill träffa mig i
sommar och få lite guidning eller prata
finlandssvenska/finlandssvensk dialekt.

24-26 aug. Kungsträdgården
28 sept.-1 okt. Bokmässan
14 okt. Jubileumsmingel
11-12 nov. Höstmöte
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Nästa FRIS-info utkommer vecka 39.
Manusstopp 17/9.

Välkomna till FRIS
Besök: Bellmansgatan 15 nb, Stockholm
Mejl: kansli@fris.nu
Mobil/SMS: 072-329 31 31
Kansli: 08-7020110
Inger Nyblom Hermansson
Förbundsordförande
Mejl: ingernyblom@gmail.com
Mobil/SMS: 070-533 55 96
Facebook:
FRIS-Finlandssvenskarnasriksförbund-i-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

