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FÖRORD 

Jag vill tacka alla förtroendevalda för allt engagemang och arbete som gjorts under verk-
samhetsåret. Vi har försökt med fysiska möten men fått gå tillbaka till digitala möten. För-
hoppningsvis kan vi snart återgå till det ”normala” och håller tummarna att 2022 skall bli ett år 
då vi kan genomföra det som vi har planerat. 
  
Jack Stenberg 
Förbundsordförande 

 

1.  INLEDNING 

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (Fris) är ett ideellt riksförbund och 
centralorganisation för i Sverige verksamma finlandssvenska ideella föreningar.  Fris vill främja 
finlandssvensk kultur och finlandssvenskarnas intressen i Sverige och Finland. 
 
Fris har under det gångna verksamhetsåret varit aktivt på många fronter såväl i Sverige som 
i Finland och arbetat med att i första hand främja och bevara de i Sverige bosatta 
finlandssvenskarnas intressen. 

Förbundets intressen i förhållande till Finland bedrivs via Utlandsfinländarparlamentet (UFP) 
och vid behov genom kontakter med Finlands ambassad i Sverige och direkta kontakter med 
politiker i Finland och Sverige. 

 

2.  MÅL och MÅLGRUPPER 

Förbundets övergripande mål är att: 
➢ bedriva informationsverksamhet bland Sveriges befolkning för ökad 

kunskap om finlandssvenskarna 
➢ främja medlemsföreningarnas verksamhet samt samarbete dem 

emellan 
➢ anordna och delta i olika slags kultur-, samhälls- och fritidsaktiviteter 
➢ samarbeta med och påverka organisationer, myndigheter och 

beslutsfattare i Sverige och Finland 
➢ bevaka medlemmarnas intressen inom ramen för det internationella 

samarbetet, upprätthålla ett kansli som handhar löpande uppgifter och 
tillhandahåller hjälp och service till medlemsföreningarna. 

 
Förbundets målgrupper är: 

➢ medlemsföreningar och medlemmar 
➢ invånare och allmänhet i Sverige 
➢ myndigheter i Sverige och Finland. 
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3.  ORGANISATION och ADMINISTRATION 
 
  Årsmötet 
  Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet. 

  Förtroendevalda i styrelsen 2021: 
  Förbundsordförande   Jack Stenberg   Handen 
  Vice förbundsordförande Carita Haaksi   Brandbergen 
  Förbundets ekonomiansvarig Karin Sundström   Malmö 
  Ledamöter   Monica Eckermalm  Malmö 
       Magnus Kortell  Täby 
       Tina Stoor   Stockholm 
       Christina Twerin  Haninge 
  Suppleanter   Jim Jormanainen  Uppsala 
       Barbro Allardt Ljunggren Stockholm 

  Styrelsen inklusive suppleanter kommer från 6 av förbundets 17 medlemsföreningar. 

  Verkställande utskottet (VU) har under året bestått av: 
  Förbundsordförande  Jack Stenberg 
  Vice förbundsordförande  Carita Haaksi 
  Ekonomiansvarig  Karin Sundström 
  Ledamot    Monica Eckermalm 

  Revisorer: 
  Ordinarie   Ann-Christine Viljanen Stockholm 
  Suppleant   Inger Nyblom Hermansson Fagersta 
 
  Auktoriserad   Patrik Zettergren  Fyrtornet, Stockholm 
  Ersättare   Martin Hammare  Fyrtornet, Stockholm 

  Valberedning: 
  Sammankallande  Ulla Honkanen  Sundbyberg 
  Ledamöter   Eric Höglund   Sundsvall 
       Inger Nyblom Hermansson  Fagersta 

  Förbundsstyrelsen  
  Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret haft tio (10) protokollförda styrelsemöten 
  varav ett var konstituerande styrelsemöte.  Flera möten var fysiska, en del var digitala. I 
  förbundsstyrelsens uppdrag ingår arbetsgivaransvar för anställda i organisationen.  

  Verkställande utskottet (VU) 
  Ett ideellt förbund som Fris är beroende av de förtroendevaldas insatser. Ledamöter utför 
  en mängd uppgifter som inte utförs på kansliet, vilket varit fallet även under detta  
  verksamhetsår.  

  VU har under verksamhetsåret sammankallats tio (10) gånger för att bereda förbunds-
  styrelsens möten, verkställa beslut fattade av förbundsstyrelsen. VU har också skött 
  löpande uppgifter på delegation från styrelsen. Alla VU-möten har varit digitala utom ett 
  som genomfördes fysiskt under höstmötet i Fagersta. VU har också  oregelbundet  
  samrått i frågor som uppstått löpande. 
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  Personal / Anställda 
  Tjänsten som verksamhetskoordinator är en tillsvidareanställning på heltid. Under  
  perioden februari - november 2021 omförhandlades anställningen ned till 75% på grund 
  av arbetsbrist.  
 
  Verksamhetskoordinatorn har deltagit i styrelsemöten och då skrivit protokoll samt bistått 
  styrelsen på olika sätt i frågor som rör förbundet. Från kansliet upprätthålls förutom 
  löpande kansliuppgifter även service till medlemsföreningarna, samordning inför arran-
  gemang, löpande ärenden samt administration.  
 
  Förbundets kansli  
  Förbundets kansli finns på Bellmansgatan 15 NB, Södermalm, Stockholm. 
 
  Medlemsföreningar  
  Antalet medlemsföreningar har under verksamhetsåret varit 17 fördelade på åtta (8) 
  län. Antal medlemmar i föreningar och förbundet är drygt 940. 

4.  PRIORITERADE OMRÅDEN  2021 
  
  Prioriterade områden har varit 

➢ samarbete samt hjälp för medlemsföreningar i deras arbete 
➢ information / marknadsföring 
➢ uppdatering av hemsidan 
➢ internrapport som beskriver ungdomars föreningsverksamhet 
➢ upprättande och start av kommunikationsprojekt/ plan 
➢ samarbete med UFP och deltagande i digital session  
➢ bevakning av minoritetsfrågan.  

 

5.  INTRESSEPOLITIK 

Under verksamhetsåret har inget nytt inträffat beträffande frågan om minoritets-
ställning. Frågan bevakas av förbundsstyrelsen. 
 

 

6.  INFORMATON 
 

   Informationsverksamheten har under hösten fortsatt. Förbundet har startat ett 
kommunikationsprojekt som kommer att pågå även under det kommande året.  Syftet 
med projektet är att lättare kunna dela information, dels mellan föreningarna, dels 
mellan  förbundet, föreningarna och allmänheten. Tidsmässigt är målet att ”rulla ut” 
projektet även till medlemsföreningarna så snart som möjligt.  

   Kontinuerlig utveckling av hemsidan har också pågått under året. Hemsidan är ett 
levande verktyg och kräver uppmärksamhet och arbete för att vara lätt att använda och 
aktuell. 

   Det digitalt förmedlade ”Fris-Nytt” har blivit en fortsatt viktig informationskanal till 
förbundets medlemsföreningar, samarbetspartners samt till allmänheten. Det har 
också  funnits möjlighet för medlemsföreningar att bidra med artiklar i Fris-Nytt genom 
att skicka in exempelvis texter eller bilder från genomförda arrangemang eller genom 
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att vidarebefordra annan information av gemensamt intresse. Fris-Nytt har under året 
utkommit fyra (4) gånger. 

   Under året har Fris haft en praktikant som gjorde sitt examensarbete i form av en 
beställd internrapport. Under höstmötet presenterade Paulina Kronqvist sin 
internrapport om svensk ungdomspolitik som ska hjälpa oss med mer kunskap och på 
sikt fler ungdomar i  föreningarna. Paulina har som praktikant under sommaren och 
hösten gjort sitt examensarbete i form av ovannämnda internrapport hos Fris. 

   Att öka kunskapen i Sverige om finlandssvenskarna är betydelsefullt för våra 
 levnadsvillkor i Sverige. Under många är har informationsinsatser gjorts, trots det finns 
 det mycket kvar att göra. För Fris, för våra medlemmar och för finlandssvenskarnas 
 identitet är det viktigt att verka för att göra finlandssvensk kultur synlig och för att bevara 
 den. 

   Kontinuitet i informationsflödet är av avgörande betydelse, det tar tid att skapa 
 medvetenhet och stabila förändringar.  Medvetenheten om finlandssvenskar börjar 
 öka i det svenska samhället. Vi ska bygga vidare på och dra nytta av det avtryck och 
 följdeffekter som Fris organisation genererar. Tillsammans bidrar detta till att 
 säkerställa kunskap och värna om finlandssvenskarnas existens. 

  Förbundet skickar sedan hösten 2020 också ut ett riktat medlemsblad med nyheter och 
information till medlemsföreningarna. Medlemsbladet utkom en gång under verksam-
hetsåret 2021. 

  Fris är aktivt på Facebook och Instagram och har under året fått fler följare och 
 många som aktivt tagit del av delad information. På Facebook lägger Fris bland annat 
 ut information om verksamheten, om finlandssvensk kultur och intressepolitik. 

 

7.  MEDLEMSFÖRENINGAR 

 Förbundet har 17 medlemsföreningar från Umeå i norr till Malmö i söder. Medlems-
 föreningarna har sammanlagt drygt 940 medlemmar. 

 Fris medlemsföreningar är själva kärnan för verksamheten och mycket viktiga för  att 
 bevara och föra traditioner vidare. Förbundet bistår nybildandet av föreningar och 
 då speciellt ungdoms- och studentföreningar, men också föreningar för unga vuxna. 
 I detta sammanhang hoppas Fris kunna använda internrapporten som praktikanten 
 Paulina skrivit. 

 Fris har under året beviljat ekonomiska bidrag till medlemsföreningarnas kulturella 
 aktiviteter och projekt utifrån ansökningar. Många arrangemang och aktiviteter har på 
 grund av pandemin ställts in eller skjutits upp till senare tillfälle.  Förbundet har även 
 betalat ut generellt verksamhetsstöd till föreningarna för att underlätta ”nystart” när 
 sådan blev möjlig att genomföra. 
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8.  KULTURVERKSAMHET / ARRANGEMANG m.m. 

Förbundet har några årligen återkommande aktiviteter av vilka en del ordnas i samarbete 
med lokala medlemsföreningar. Så gott som samtliga av dessa arrangemang har ställts 
in eller haft begränsat med deltagare på grund av pandemin. 

Årsmötet 
Planeringen av årsmötet i april resulterade i en helt digital sammankomst. Vår förhopp-
ning var att genomföra årsmötet fysiskt, men på grund av fortsatt smittspridning och rest-
riktioner beslutades att mötet fick bli helt digitalt. 

Finntastic Festival 
Fris har ännu ett år deltagit i projektgruppen för ”Finntastic Festival”, en officiell del av 
Kulturnatt Stockholm. Huvudarrangör av festivalen är Finlandsinstitutet, övriga 
medarrangörer förutom Fris, är Sverigefinska riksförbundet, Sverigefinska 
ungdomsförbundet, Mukulat och UusiTeatteri. Tillsammans genomfördes festivalen 
digitalt den 24 april, som del av Kulturnatt Stockholm, med strömmad webbsändning från 
Finlandsinstitutet. Själva festivalen inleddes tidigare på dagen med arrangemang för 
barn, Finntastic Junior. 

Kvällsprogrammet bestod av en tre timmar lång webbsändning med bland annat 
konstnärsintervju med honkasalo-niemi-virtanen bakom utställningen ”Share the 
fantasy”, talkshow ledd av finlandssvenske komikern Albert Häggblom och där den 
välkända skådespelerskan Bianca Kronlöf, teaterimprovisatörer och pianist gästade. 
Som del av talkshowen intervjuades och uppträdde även finlandssvenska artisten 
Marey. 

Som avrundning på kvällen sändes en spelning direkt från Finland med finska 
folkpunktrion Slack Bird. 

Under tiden den låg uppe nådde webbsändningen tittare över hela världen och cirka 
1200 visningar. Som del av Kulturnatt Stockholms digitala utbud 2021 fanns även en 
play-funktion där aktörer som bidrog kunde visa förinspelat material i Kulturnatt 
Stockholms sociala medier. 

Höstmötet 
Fris kunde under hösten återuppta traditionen av att hålla ett fysiskt höstmöte. Den här 
gången var det förlagt till Fagersta där medlemsföreningen var värd. Det blev - trots 
mindre antal deltagare än vanligt - ett bra möte, välarrangerat av värdföreningen med 
bland annat mycket uppskattad rundvandring inklusive historik och god mat. Under mötet 
avhandlades bland annat en internrapport om svensk ungdomspolitik, en workshop om 
kommunikationsprojektet och utrymme för representant från ABF att presentera sin 
verksamhet. 

Finlandssvensk kyrksöndag 
På initiativ av Finlandssvenskar i Uppsala och tillsammans med Finska församlingen i 
Stockholm ordnades den 14 februari en finlandssvensk kyrksöndag (i anslutning till 
Runebergsdagen). 

Fris var delaktiga i form av förannonsering och flera av förbundets medlemmar 
medverkade i den webbsända inspelningen som sändes via Finska församlingens 
YouTube-kanal. Efter gudstjänsten kunde tittarna mötas i ett digitalt kyrkkaffe. 
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9.  SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER 

  Förbundet har representanter i olika samfund och organ där företrädarna deltar i möten 
  och verksamhet. 

  Nedan följer en sammanställning av de viktigaste andra sammanhang där förbundet har 
  representerats. 

  Fris har representerats i olika organisationers styrelser eller motsvarande organ. 

   Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige 

   Förbundets representant i styrelsen har under året varit Inger Nyblom Hermansson. 
   Suppleant Jack Stenberg. 

   Utlandsfinländarparlamentet, UFP 

   Barbro Allardt Ljunggren är vice talman för UFP och ordförande för den   
   finlandssvenska regionen, Finlandssvenskar i världen. Suppleant Monica  
   Eckermalm. 

 

   Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS 

   SIOS består av sammanlagt 20 riksförbund av skiftande nationalitet och bakgrund. 

   Carita Haaksi representerar Fris. 

 

   Gunvor Plantings stiftelse för studier  

   Fris har en plats i stiftelsens styrelse, Håkan Lönnqvist. 

 

   Stiftelsen Finlandssvenska kulturfonden i Sverige 

   (Tor Fors och Harry Holmströms stipendiefonder) En fristående fond i vars styrelse 
   Fris haft representation. 

   Sverigefinländarnas delegation 

   Carita Haaksi representerar Fris. 

   Delegationen för Centret för Svenskfinland (Kronoby) 

    Ingen representant längre från Fris. 

   Sverigefinländarnas Arkiv 

   Christina Twerin representerar Fris. 

  Medlemskap och samarbeten av olika slag 

  Utöver ovannämnda instanser har Fris under året haft medlemskap i eller bedrivit  
  samarbete av olika slag med följande organisationer: 

o Arbetarnas bildningsförbund ABF 
o Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer IDEA/FREMIA 
o Bostadsrättsföreningen Magdalena 4  
o Finlands svenska spelmansförbund (Finland) 
o Föreningen Norden 
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o Föreningen Svensk-Finlands Vänner 
o Svenska Folkskolans Vänner 
o Samfundet Sverige-Finland 
o Svenska Finlands Folkting (Finland) 
o Svenska FN-förbundet 
o Svenska Kulturfonden (Finland) 
o Sverigefinska kulturfonden 
o Sverigefinska riksförbundet (SFRF / RSKL) 
o Sverigefinska ungdomsförbundet (RSN / SFU) 
o Undervisnings- och kulturministeriet (Finland) 
o Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU) 
o Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
 

10.  EKONOMI 

Förbundets ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2021 föreligger i 
årsredovisningen. Förbundet har som många andra föreningar drabbats av 
bidragsgivarnas minskade resurser, trots detta har Fris haft möjlighet att starta projekt 
som är angelägna för både medlemsföreningarna och förbundet. Glädjande nog har vi 
fortsättningsvis fått bidrag för det så kallade förbundspaketet från Svenska kulturfonden 
i Finland, vilket gör att vi ekonomiskt kan stödja våra medlemsföreningar i deras arbete.  

Sedan 2014 har Fris lagt ut bokföringen till Stella Soe-Pliatska på företaget Stella 
Redovisning AB. Företaget finns i de gemensamma lokalerna vilket underlättar och 
effektiviserar samarbetet med verksamhetskoordinatorn och förbundets ekonomi-
ansvarig. 

 

11.  LOKAL 

   Uppfräschning av lokalerna har planerats, nya konferensmöbler kommer att beställas. 

 

12.  SLUTORD  
 

   Ett speciellt tack riktas till den svenska och finska staten samt till Svenska kulturfonden 
i  Finland. 

   Till sist riktar förbundsstyrelsen ett stort och varmt tack till de förtroendevalda och 
personal inom förbundet, till medlemsföreningarna i Fris, till organisationer och övriga 
som aktivt bistått och stöttat förbundet i dess verksamhet. 

Stockholm i mars 2022 

Fris förbundsstyrelse 
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