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Ordförande har ordet 
Drygt ett halvår har passerat sedan 
nedstängningen av social samvaro i vårt 
samhälle och egentligen i hela världen. 
Restriktioner och begränsningar som tärt 
på friheten att otvunget delta i möten och 
föreningsaktiviteter har drabbat oss alla.  
 
Det skrivs och talas i media om 
begränsningar, restriktioner, smittsprid-
ning, flockimmunitet och mycket, mycket 
annat. Listan kan göras lång. Vår stora 
utmaning nu ligger i att lösa de problem och 
frågor som uppkommit när vi inte kan köra 
på som vanligt.  
 
Vi planerade för, som vi trodde skulle vara 
möjligt, ett genomförande av årsmöte 
inklusive höstmöte fysiskt i Stockholm. 
Dock omkullkastades våra planer och vi fick 
hastigt göra om dem och är nu i full gång 
med genomförandet av själva årsmötet. 
Det blir ett digitalt årsmöte som föregås av 
poströstning. Övriga programpunkter kom-
mer att genomföras vid ett senare tillfälle. 
 
Mina egna planer har inte heller rullat på. 
Jag skulle ha avgått som förbunds-
ordförande i april och hade lite annat i 
tankarna. Nu blev det inte så och alla 
förtroendevalda har sagt ja till att sitta kvar 
under innevarande år. Så först på årsmötet 
2021 kommer det att ske personval. 
 
Hösten med alla dess färger och kortare 
dagar har hur som helst infallit i någorlunda 
normal tappning. Vädret är något mildare 

än vanligt vilket underlättar för då kan man 
ändå träffas ute utan att frysa. Vi ser med 
tillförsikt fram emot att vi så småningom och 
helst så fort som möjligt kan återfå våra 
möjligheter till att leva fritt i ett socialt 
civilsamhälle, där vi kan umgås med våra 
nära och kära, vänner och bekanta och 
även knyta nya bekantskaper. 
 

Jag önskar Er alla en skön och härlig 
höst! 

 
Inger Nyblom, förbundsordförande 

 
 

Rundabordssamtal på Finlands-
institutet 
Kanske lade ni märke till en webbenkät 
med frågor om ”den finlandssvenska 
hjärnflykten” som delades på Fris 
facebooksida? 
 
Enkäten är del av den förstudie som 
Finlandsinstitutet i Stockholm, med stöd 
från Svenska kulturfonden i Finland, 
genomför. I samma studiesyfte hölls ett 
rundabordssamtal digitalt den 9 oktober där 
18 deltagare anslöt, varav Fris förbunds-
ordförande Inger Nyblom och verksamhets-
koordinator David Johansson. Bland övriga 
inbjudna fanns exempelvis representanter 
för institutioner och även privatpersoner 
med anknytning till det finlandssvenska i 
både Sverige och Finland.  
 
Samtalet, var ytterligare en del i förstudien 
och en fortsättning på det runda-
bordssamtal med liknande tema som 
genomfördes i Eskilstuna i februari. Värd 
för rundabordssamtalet denna gång var 
Finlandsinstitutets vd Anders Eriksson.  
 
Under samtalets gång reflekterade och 
diskuterade deltagarna tillsammans över 
bland annat webbenkätens preliminära 
resultat och vad som skulle kunna vara 
intressant att göra en djupdykning i. Det 
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kom upp frågor om bland annat flyttnings-
rörelser i olika riktningar, samt vilka 
begrepp som återspeglar orsaker till 
egentlig flytt från fler perspektiv. 
 
Ett av enkätens resultat indikerade att en 
stor andel av de cirka 600 svarande 
tillhörde åldersgruppen 21–40 år och att av 
de som svarat på vad som skulle få dem att 
flytta tillbaka till Finland var närheten till 
familj och vänner det främsta skälet.  
 
Diskussionen fortlöpte med olika idéer, 
varav ett mer konkret förslag gick ut på att 
hitta potentiella stimuli för ”återflytt”, såsom 
i form av en slags praktik för redan yrkes-
verksamma. Även den självupplevt 
problematiska situationen för den finlands-
svenska minoriteten i Finland lyftes som en 
bidragande faktor till flyttningsrörelsen 
västerut. 
 
Förhoppningsvis kommer den aktuella för-
studien om finlandssvenskarnas flyttvanor 
även resultera i en mer holistisk och 
breddad forskning kring hur det är att vara 
finlandssvensk idag på båda sidor om 
Östersjön. 
 
 

”På besök” hos några medlems-
föreningar  
Hur ser egentligen verksamheten i Fris 
medlemsföreningar ut just nu? Finns det 
några aktiviteter som genomförts nyligen 
trots utmaningarna med rådande corona-
restriktioner – och i så fall hur? 
  
Följ med på en inblick i hur några föreningar 
tar sig an denna ovissa samtid.  
 

Finlandssvenska Nationen i 
Umeå (FSN)   
ordförande Sofia Koivunen  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto: Privat 
 

Hej Sofia, hur många besökare kom på 
FSN:s kick-off den 19 september?  

− Runt 50 personer hade föranmält sig och 

vi var utomhus på en äng. Vi hade en 
ölkubbsturnering, spelade vanlig kubb och 
mölkky, ett kubbliknande spel. Tanken var 
att samla finlandssvenskar och både gamla 
och nya medlemmar anslöt.  
 
Hur hade ni planerat kring corona-
restriktionerna?  

− Vi valde att vara utomhus eftersom det är 

lättare att hålla avstånd. I vanliga fall brukar 
vi även gå ut tillsammans efteråt, men den 
här gången hoppade vi över det. Styrelsen 
såg till att det fanns handsprit på plats och 
på vår facebooksida hade vi informerat 
innan att folk som kände sig sjuka skulle 
stanna hemma. 
 
Vad betyder er gemenskap i dessa 
tider? 

− Vi kände att det var väldigt uppskattat 

bland medlemmarna att få samlas igen. 
Oavsett om det är corona eller inte så 
betyder den finlandssvenska samhörig-
heten mycket, men kanske är den extra 
viktig nu och för att erbjuda en gemenskap 
till nyinflyttade. 
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FSN:s styrelse poserar med sina nya 
halare under evenemanget den 19 
september. Foto: Otto Nylund. 
Redigering: Sebastian Forsman 

 

Har ni hållit eller planerar ni att hålla 
någon digital aktivitet? 

− Vi har inte haft något digitalt evenemang 

än, men det kanske man kan göra. Hittills 
har vi planerat en beer pong-turnering i 
höst. 
 

Svenska Österbottningar i 
Stockholm (SÖIS) 
 ordförande Johanna Palmén  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Privat 

 
Hej Johanna, hur många besökare kom 
på SÖIS höstfest i september? 

– Vi blev 21 personer. 

Hur hade ni planerat kring corona-
restriktionerna? 

− Vi brukar ju vanligtvis ha villa-avslutning 

den här tiden på året, med knytkalas och 
egen mat-servering, men på grund av 
Corona behövde vi i år omvärdera. Då 
hittade vi Solstugan som kunde ordna 
maten mer professionellt och där det gick 
att sitta ute eftersom de har infravärme. 
Generellt anpassar vi oss nu efter Corona, 
vi planerar om så att vi kan minska riskerna. 
 
Vad betyder er gemenskap i dessa 
tider? 

− Vi har fått intrycket från våra medlemmar 

att folk även vill ses fysiskt, men satsar på 
fler mindre evenemang i små grupper i 
höst. Det blir exempelvis biljard och 
klättring. 
 
Har ni hållit eller planerar ni att hålla 
någon digital aktivitet? 

− Vi har kört ett par AW under våren digitalt. 

Då dök det faktiskt upp personer som jag 
inte har sett tidigare. Vi bjöd in via 
zoomlänk i vår facebookgrupp och så fick 
de som ville logga in. Vi funderar på att 
kombinera fysiska träffar utomhus med 
digitalt, till exempel AW på en båtklubb i 
höst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÖIS traditionella höstfest hölls i år på 
Solstugan vid Kristineberg. Foto: Margot 
Benisch 
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Föreningen Teckenspråkiga 
Finlandssvenskar  
styrelseledamot Monika Nyberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: Privat 
 

Hej Monika, har Föreningen Tecken-
språkiga Finlandssvenskar ordnat 
någon aktivitet nyligen? 

− Vi har inte haft evenemang sedan hösten 

2019. 
 
Hur har ni förhållit er till corona-
restriktionerna? 

− Vi håller låg profil, vi har ju medlemmar 

från Norrbotten till Skåne och det är mycket 
svårt att träffas fysiskt. Vi brukar försöka 
träffas alla en gång per år men nu funkar 
det inte alls på grund av Corona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teckenspråkiga Finlandssvenskars styrelse. 
Fr v Joel Kankkonen (sekreterare), Chris-
topher Edlund (ordförande), Monika Nyberg 
(ledamot), Per Småroos (kassör) och Patrik 
Peltola (vice ordförande). Foto: Privat 

 
 

Har ni hållit eller planerar ni att hålla 
någon aktivitet digitalt? 

− Vi ska ha digitalt årsmöte i slutet av 

november eller i början av december, så 
det kan alla våra medlemmar delta i. Det 
fysiska årsmötet skulle vi egentligen haft i 
våras. 
 

Finlandssvenskar i Fagersta  
ordförande Inger Nyblom 
 

Hej Inger, hur många besökare kom på 
er friluftsdag den 2 september? 

− Tolv personer samlades i soligt väder för 

att inmundiga korv och bröd samt kaffe och 
rabarberkaka med vaniljsås. Dikussionerna 
kom fort igång och vi hade mycket att 
ventilera. Efter ett par timmar slutade solen 
att värma och det blev naturligt att avsluta. 
Vi var alla överens om att det var ett härligt 
och trevligt återseende i den soliga 
lummiga trädgården. 
 
Hur hade ni planerat kring corona-
restriktionerna? 

− Från början hade vi bestämt söndagen 

den 28 augusti men då var det regn och 
rusk och att vara i föreningslokalen var 
inget alternativ under rådande omständlig-
heter. I det här fallet var det svårt att lösa 
det digitalt så vi inväntade bättre väder. I 
övrigt håller vi oss till försiktighetsprincipen. 
 
Vad betyder er gemenskap i dessa 
tider? 

− Vi sätter stort värde i att träffas fysiskt och 

det betyder kanske än mer att ta tillvara de 
tillfällen som bjuds under de speciella förut-
sättningar som råder. 
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Fagerstaföreningen höll sin årliga friluftsdag 
i Nybloms trädgård. Foto: Inger Nyblom 

 
Har ni hållit eller planerar ni att hålla 
någon digital aktivitet?  

− Vi har inte haft något digitalt möte. Tur-

samt nog hann vi precis genomföra vårt 
årsmöte, fysiskt som tidigare år. Vi planerar 
inga digitala möten i dagsläget. 
 

Kalendarium 
För aktuell information hänvisar vi till vår 
hemsida www.fris.nu eller vår sida på 
Facebook. 
 
9 oktober–28 november  
Jubileumsutställning med verk av kultur-
föreningen Nyansens konstnärer i 
Finlandsinstitutets bibliotek, Snickarbacken 
4. Mer info: fris.nu 
 
25 oktober  
Fris årsmöte 2020. Hålls digitalt p.g.a. 
pandemin och med föranmälda delegater. 
 
6 december  
Firande av Självständighetsdagen med 
SÖIS. Visning av pjäsen ”Lemmy badade 
aldrig i Närpes å” kl. 16 på biograf Zita.  Mer 
info: fris.nu   

 
Besökstider på kansliet 
Med anledning av den rådande situationen 
kring covid-19 har kansliet fortfarande 

begränsade fysiska öppettider. Slå gärna 
en signal och kolla att vi är på plats. 

Det går att nå förbundet i akuta ärenden via 
telefon till +46 (0)72-329 31 31 eller via mejl 
till ordforande@fris.nu 

 
Nästa Fris-info utkommer v. 51 

Manusstopp 7 december 
 
Välkomna till Fris 
Besök: Bellmansgatan 15 nb, Stockholm 
Mejl: kansli@fris.nu 
Mobil/SMS: +46 (0)72–329 31 31 
Kansli: 08–702 01 10 
 
Inger Nyblom 
Förbundsordförande 
Mejl: ingernyblom@gmail.com 
ordforande@fris.nu 
Mobil/SMS: +46 (0)70–533 55 96 
 
Facebook/Messenger: 
@finlandssvenskarnasriks 
Instagram: 
@fris.nu 
Hemsida:  
www.fris.nu 
 
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, 
Fris, är centralorganisationen för finlands-
svenska ideella föreningar som är 
verksamma i Sverige. Fris grundades 1969 
och idag har förbundet cirka 1 100 
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. 

http://www.fris.nu/
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