Verksamhetsberättelse för 2017-2018
Sverigefinska ungdomsförbundet bedriver påverkansarbete för sverigefinska barn och ungas
språkliga, kulturella och mänskliga rättigheter. Ungdomsförbundet samlar medlemsföreningar
och möjliggör att de kan bedriva verksamhet på sina egna villkor.

1. Förbundsstyrelsen 2017-2018
Förbundsstyrelsen valdes på årsmötet den 5 mars 2017 i Norrköping. Dennis Barvsten valdes till
ordförande, Ella Turta till vice ordförande, Suvi Vallius Kvist, Emilia Keskisaari och Josefin
Gustafsson till ordinarie ledamöter. Alice Kyander och Jaana Paldanius valdes till suppleanter.
Jaana Paldanius lämnade begäran om entledigande 11 juli 2017 och entledigades från sitt
uppdrag 3 september 2017.
Dennis Barvsten fick den 28 oktober 2017 en uppmaning av förbundsstyrelsen att lämna sitt
uppdrag på grund av allvarliga missförhållanden i arbetsledning och arbetsmiljö men följde inte
den uppmaningen. Styrelsen beslutade därför att utesluta Barvsten som medlem i förbundet,
med hänvisning till paragraf 26 i förbundets stadgar. På det extrainsatta årsmötet 9 december
2017 i Göteborg valdes Ella Turta till förbundsordförande, Alice Kyander till vice ordförande samt
Aida Ohtonen och Lasse Lund till suppleanter. Suvi Vallius Kvist, Emilia Keskisaari och Josefin
Gustafsson fortsatte som ordinarie ledamöter.
1.1 Förbundsstyrelsens arbete
Under verksamhetsåret har förbundsstyrelsen arbetat med att förändra organisationens interna
strukturer och skapa en strategisk, långsiktig och hållbar organisation. Exempel på detta är
framtagandet av en reviderad föreningspärm och förbättrade rutiner i bidragssökningsprocessen.
Vi har även tagit fram olika styrdokument såsom riktlinjer för intern och extern kommunikation. Vi
har börjat använda oss av utskott och fördelat delar av arbetet till de olika utskotten, det vill säga
till arbetsutskottet, minoritetspolitiska utskottet och sociala medier-utskottet.
Förbundsstyrelsen har arbetat med att minska förbundsstyrelsens utgifter genom att till exempel
hålla de flesta sammanträdanden på vårt kontor i Stockholm. Detta minskar både resekostnader
och övriga kostnader som tillkommer när möteslokaler och dylikt behöver bokas.
Förbundsordförande Dennis Barvsten var på beslut av årsmötet arvoderad under 2017 med
motiveringen att ordförandeuppdraget är ett mycket tids- och ansvarskrävande uppdrag.
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Barvstens arvode togs från förbundets tidigare överskott. I Barvstens plädering för förslaget
menade han att
ett arvode skulle ge ordföranden möjlighet att lägga mer tid på att söka nytt projektmedel, som
på lång sikt var tänkt att generera mer inkomster till förbundet. Under Barvstens ledarskap har
ansökningar för nya projektmedel dock inte gjorts. Förbundsstyrelsen anser trots detta att, då
uppdraget är mycket tidskrävande, förbundet i mån av ekonomiska resurser även i framtiden bör
kunna arvodera ordföranden på deltid. En förutsättning för detta är dock att de ekonomiska
resurserna tillåter det.
1.2 Förbundsstyrelsens sammanträden och per capsulam-beslut
Fysiska styrelsemöten
25/3-2017 Stockholm, 22-23/4-2017 Stockholm, 18/6-2017 Helsingfors, 16-18/9-2017
Stockholm, 28-29/10-2017 Stockholm, 11-12/11-2017 Jönköping, 28-29/1-2018 Stockholm och
16-18/3-2018 Stockholm
Nätmöten
13/4-2017, 18/4-2017, 8/6-2017, 3/9-2017, 26/9-2017, 31/10-2017, 12/12-2017, 12/2-2018,
5/3-2018
Per capsulam-beslut
3/4-2017, 14/4-2017, 7/5-2017, 9/8-2017, 18/9-2017, 6/11-2017, 17/11-2017, 30/11-2017,
18/12-2017, 13/3-2018

2. Påverkansarbete och informationsspridning
Förbundet har fortsatt att arbeta med att lyfta sverigefinska barn och ungas rättigheter i den
förda minoritetspolitiken. De fokusfrågor vi drivit har varit rätten till finskspråkig
grundskoleundervisning, förskoleverksamhet och modersmålsundervisning.
Vi har i flera delar av landet spridit information om ungdomsförbundets verksamhet, diskuterat
minoritetsrättigheter och språkrevitalisering. Ungdomsförbundet har aktivt deltagit i demokratiska
processer genom att delta i samråd med bland annat myndigheter, kommuner, landsting,
Kulturdepartementet, Skolverket och Länsstyrelsen i Stockholm. Vi har träffat
riksdagsledamöter, tjänstepersoner och andra civilsamhällesorganisationer. Förbundet deltog på
det årliga samrådet med kulturministern Alice Bah Kuhnke och lyfte främst ungdomsperspektivet
i minoritetsfrågorna. Vi har följt utvecklingen kring att lägga ner modersmålsstödet i flera
kommuner och anordnat manifestationer mot detta i Lund och Botkyrka, något som, tillsammans
med insatser från engagerade föräldrar, lett till att kommunerna undantagit de nationella
minoriteterna från förändringarna.
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Dessutom satt ungdomsförbundets f.d. ordförande Dennis Barvsten med som representant i
utredningen
av
minoritetslagen
och
representerade
där
ungdomsperspektivet.
Ungdomsförbundet har skrivit tre (3) remissyttranden till regeringsutredningarna SOU 2017:60,
SOU 2017:88 (Nästa steg och Nästa steg del 2: Förslag för en stärkt minoritetspolitik) och SOU
2017:91 (Nationella minoritetsspråk i skolan).
Verksamhetskoordinator Venla Odenbalk och vice ordförande Alice Kyander besökte i december
2017 Finlands ambassad och föreläste om unga sverigefinnars status i Sverige. Föreläsningen
utgick ifrån de berättelser som samlats in genom projektet #stoltsverigefinne och syftade till att
ge lyssnarna en mångsidig bild av hur det är att vara ung sverigefinne idag. Föreläsningen var
mycket uppskattad och deltagandet bidrog till att flera nya kontakter knöts.
2.1 Unga som deltagare i demokratiska processer
Vårt mål 2017-2018 var att flera av våra medlemsföreningar skulle delta på lokala samråd.
Finnlust, GSN, UPSO och MORO har deltagit på lokala samråd och flera har haft kontakt med
lokala tjänstepersoner. Vissa av våra medlemsföreningar har sökt bidrag från kommunen.
2.2 Synlighet i media
Under året har förbundet och dess anställda intervjuats ett flertal gånger av Sisuradio och SVT
Uutiset samt av Minoritet.se. Vi har också intervjuats av de finska tidningarna Helsingin
Sanomat, Hufvudstadsbladet och Aamulehti.
Vi har skrivit en debattartikel om modersmålsstödet som publicerades i Sydsvenskan och en
debattartikel om minoritetslagen som publicerades i SVT Opinion.
2.3 Almedalen och MR-dagarna
2.3.1 Almedalen
Almedalsveckan 2017 pågick mellan 2 och 9 juli. En del av förbundsstyrelsen och kansliet var
med under hela eller delar av veckan. Vi hyrde ett hus utanför Visby tillsammans med andra
nationella minoriteters ungdomsförbund och utvecklade på så vis vår kontakt med Met Nuoret
och Judiska Ungdomsförbundet. Veckan var ett bra tillfälle för påverkansarbete. Vi deltog på
seminarier och sammankomster som var relaterade till ungdomsförbundets verksamhet samt
knöt goda kontakter och hade bra samtal med såväl företrädare för olika organisationer som
andra intresserade av vår verksamhet.
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2.3.2 MR-dagarna
MR-dagarna 2017 hölls i Jönköping mellan den 9-11 november. Temat var “de mänskliga
rättigheternas framtid”. Hela styrelsen, förutom Dennis Barvsten, deltog på den sista dagen av
evenemanget, nämligen under lördagen. Under dagen hade styrelsen möjlighet att gå på
seminarium och besöka de organisationer som stod i montrar för att berätta om sitt arbete. Detta
var mycket givande då styrelsen bland annat fick möjlighet att bolla projektidéer med
representanter från Arvsfonden, diskutera barns rättigheter med barnrättsorganisationer samt
tala minoritetspolitik med Minoritet.se. Deltagandet var även lyckat då vi hade möjlighet att
berätta om vårt arbete och om Sveriges minoritetspolitik för flera personer och organisationer vi
mötte.

3. Internationellt arbete
3.1 YEN
Dennis Barvsten deltog på YEN:s årliga bussresa. Syftet med deltagandet var att få mer
kunskap om olika minoriteters ställning i Europa samt att undersöka förutsättningarna för ett
fortsatt medlemskap i YEN. Utifrån detta beslutade styrelsen att Sverigefinska
ungdomsförbundet kommer att fortsätta vara medlem i YEN men ha ett vilande medlemskap
vilket betyder att vi inte betalar något medlemsavgift men fortfarande får information om deras
verksamhet.
3.2 Utlandsfinländarparlamentet
Förbundsstyrelsen,
som
representerade
ungdomsförbundet,
deltog
på
Utlandsfinländarparlamentets session i Helsingfors 16-17 juni 2017. Vi hade skrivit fem motioner
till parlamentet varav några gick igenom, bl.a. en om att avskaffa gränshinder för utländska
studenter som söker till finska skolor och lärosäten. Vår styrelseledamot Josefin Gustafsson
valdes till presidiet som ersättare för Nordeuropa. Genom detta har förbundet nu en större kanal
för att påverka utlandsfinländarnas situation, vilket är viktigt då en del av gruppen sverigefinnar
har finskt medborgarskap och därför berörs av utvecklingen i Finland.
3.3 Ungdomens Nordiska Råd
Vi fick en permanent observatörsplats i Ungdomens Nordiska Råd. Ungdomens Nordiska Råd
(UNR) är ett naturligt forum för förbundet att vara aktivt i, då rådets arbete går ut på att påverka
politiken och samarbetet i hela Norden och på alla områden som rör unga nordbor. Språk och
utbildningsfrågor är särskilt relevanta i UNR, liksom i vårt ungdomsförbund.
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4. Verksamhet
Vi har anordnat olika evenemang i samarbete med olika aktörer såsom projektet Nuorten äänet,
FIN I VÄST och Finlandsinstitutet. Nuorten äänet har varit en samarbetspartner i våra
networkingträffar och i projektet #stoltsverigefinne. Vi har haft samarbete med Finlandsinstitutet
och har tillsammans med dem och andra aktörer anordnat Finntastic - en musikfestival som
arrangerats i Stockholm och Göteborg. Vi har också anordnat Popkornia - filmiklubi, en filmklubb
som arrangerats på olika orter tillsammans med Finlandsinstitutet och FIN I VÄST.
Förra året deltog Sverigefinska ungdomsförbundet i Pridefestivalen för första gången.
Ungdomsförbundet var även medarrangör av en bobollsturnering i Stockholm.
4.1 Medlemsföreningar och medlemsantal
Vårt mål för verksamhetsåret 2017-2018 var att öka antalet medlemsföreningar från 9 till 12. Vi
har i dagsläget 12 medlemsföreningar och de nya som har bildats under verksamhetsåret är:
-

Sverigefinska ungdomstidningen ÄÄNET
MORO - Malmös sverigefinska unga
Luleås sverigefinska unga
Finska nationen vid Örebro universitet

De gamla medlemsföreningarna är Finlandssvenska Nationen i Umeå, Uppsalas Finska
Studenter, Finnlust, Göteborgs Finska Unga, Koitus, Stockholms Finska Studentförening, Team
Finska, Finlandssvenska studenter i Uppsala. Väsby Predators gick ur förbundet under
verksamhetsåret då de inte kunde redovisa för att deras förening var demokratiskt uppbyggd.
Vårt mål var också att öka antalet medlemmar och vi hade i slutet av 2017 924 medlemmar
varav 715 var ungdomsmedlemmar, detta jämfört med år 2016 då medlemsantalet var 832 vid
årsskiftet varav 626 var ungdomsmedlemmar.
Vi har provat att ha så kallade direktanslutna medlemmar då det finns personer som är
intresserade av vår verksamhet men som saknar en naturlig medlemsförening att gå med i, på
grund av geografiska faktorer eller av andra skäl. Vi har dock ännu inte lyckats lösa hur dessa
direktanslutna medlemmar skulle kunna räknas som bidragsgrundande och ha samma
demokratiska rättigheter som medlemsföreningarnas medlemmar. Därför kommer inte dessa
räknas med i statsbidragsansökan.
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4.2 Medlemsföreningarnas verksamhet
Vi ändrade bidragssystemet så att medlemsföreningarna fick ett grundbidrag på 3000 kr samt
kunde söka upp till 12 000 kr till aktiviteter från förbundet. Under året har ungdomsförbundet
delat ut ungefär 100 000 kr till våra medlemsföreningarnas aktiviteter. Mångsidiga evenemang
och aktiviteter har anordnats av våra medlemsföreningar. Exempel på dessa är:
FSN
Sittningar, grillkväll, bowlingkväll, paintball, bastukvällar, "efter plugget-pub", Finland 100-fest
FiSU
Sittningar, kräftskiva, spelkvällar, Finland 100-fest tillsammans med UPSO, Luciarunda
Koitus
Välkomstfest, kryssning till Riga, julfest
Finnlust
Bastukvällar, after work, sittningar, valborgsfirande
Äänet
Redaktionsträffar
UPSO
Finland 100-fest tillsammans med FiSU, brädspelskvällar, picknick tillsammans med TSO,
ishockeykväll, laser tag, femkamp
TSO
Filmvisning, afterwork, välkomstfest, bastukvällar, room escape, picknick i Uppsala tillsammans
med UPSO, Eero Aarnio-utställning
MORO
Samråd med regionen och kommunen, kräftskiva, julfest
GSN
Finsk matlagning och bastu, brädspelskväll, självständighetsdagsfest, laserdome, basket,
releasefest för #stoltsverigefinne, GSN:s vårdag i Lilla Bommen, Finntastic, terrassfest på
Västerhuset
Luleå
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Releasefest för #stoltsverigefinne

Team Finska
Innebandy, idrottsdagar, turneringar, vänskapsmatcher, kursverksamhet,
utförsåkning, fiske, fjällvandring, karaokesång, friluftsdagar, medlemsfest

skidåkning,

5. Projekt
Under året har vi genom olika projekt bedrivit påverkansarbete och synliggjort den sverigefinska
minoriteten. Målet för verksamhetsåret var att komma igång med flera nya projekt och även söka
nya projektmedel.
5.1 Läxhjälpsprojekt
Exempelvis skulle förbundet se över möjligheten att starta läxhjälpsprojekt för att ge elever
utökad stöd för att kunna lära sig finska. Vi sökte pengar från Skolverket men fick avslag då vi
inte uppfyllde kriterierna för att kunna driva läxhjälpsverksamhet.
5.2 Målar- och infobok
Förbundet skulle även i samarbete med andra minoriteterna se över möjligheten att ta fram en
målar- och infobok utifrån ett minoritetsperspektiv. Detta har inte blivit av men vi fortsätter att se
över möjligheterna för fortsatt arbete med projektet.
5.3 Studiecirkelverksamhet
Vi skulle även starta igång studiecirkelverksamhet på finska och vi har i början av 2018 startat
ett pilotprojekt och börjat utbilda unga cirkelledare i Stockholm. Tanken är att under våren 2018
söka projektmedel från Allmänna arvsfonden för att kunna sprida projektet till andra städer.
5.4 Språkpaketet
Vi har under verksamhetsåret börjat utveckla vårt språkpaketsprojekt. Tanken är att under nästa
verksamhetsår lansera en ny version av paketet med musik och film. Vi har sålt sammanlagt
2672
språkpaket under året.
5.5 #stoltsverigefinne
Under verksamhetsåret har förbundet aktivt arbetat samt utvecklat projektet #stoltsverigefinne.
Vi har tagit fram en fotoutställning och haft releasefester i Stockholm, Göteborg och Luleå. Vi har
marknadsfört utställningen till kommuner och landsting i hela landet. Premiären för utställningen
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var 24 februari 2017 på Stockholms stadshus. Utställningen har väckt mycket intresse och har
under verksamhetsåret visats i Helsingfors, Malmö, Trelleborg, Nykvarn och Sundsvall.
Vi samlade även berättelserna från vårt instagramkonto i en bok som också publicerades år
2017. Vi ser nu över möjligheterna att få finansiering för att kunna ta fram en ny version av
boken som, likt språkpaketet, kan säljas till kommuner och landsting med syfte att sprida
kunskap om den sverigefinska minoriteten utifrån ungas perspektiv och att synliggöra ungas
tankar kring minoritetsfrågor.
5.6 Yksikaksifilmi - Sveriges finskaste filmfestival
Under 2017 startade planeringen av filmfestivalen Yksikaksifilmi, som kommer att äga rum i
september 2018. Festivalen kommer att visa finsk film samt innehålla andra kulturella inslag och
involverar unga sverigefinnar i såväl planering som utförande, samt som inbjuden publik. Under
2017 sattes ett preliminärt program och gjordes bidragsansökningar. Planeringen fortsätter
under våren 2018.

6. Organisation
Laura Santala lämnade sin tjänst som generalsekreterare hos ungdomsförbundet i juni 2017.
Under sommaren var Aida Ohtonen anställd som vikarierande generalsekreterare och den nya
verksamhetskoordinatorn Venla Odenbalk började sin provanställning i början av augusti som i
december gick över till tillsvidareanställning. Verksamhetskoordinatorns tjänst har sedan 1
december varit på 100% istället för tidigare 80% då förbundsstyrelsen bedömde att de
arbetsuppgifter som ingår i tjänsten inte kunde utföras på 80%. Om flera personer framöver
rekryteras till olika projekt bör verksamhetskoordinatorns sysselsättningsgrad ses över igen.
Vårt mål var under verksamhetsåret att tydliggöra den anställdas fokus och arbetsuppgifter och
därför
valde
förbundsstyrelsen
att
ändra
titeln
från
generalsekreterare
till
verksamhetskoordinator för att beskriva arbetet bättre. Verksamhetskoordinatorns fokus har
under verksamhetsåret legat på att stötta nya och gamla medlemsföreningar och driva
uppsökande arbete för att stötta unga med att starta nya medlemsföreningar.
Verksamhetskoordinatorn har också arbetat med projektutveckling och att starta och söka
finansiering för nya projekt.
Förbundet har flyttat tillbaka till RSKL:s (Ruotsinsuomalaisten keskusliitto/Sverigefinska
riksförbundet) lokaler på Bellmansgatan. Detta har lett till att samarbetet med andra
sverigefinska föreningar och organisationer har underlättats och ökat. Det har också gjort det
dagliga arbetet mycket smidigare och minskat våra administrativa kostnader. Vi har även deltagit
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på RSKL:s årsmöte och startat en dialog om att göra ungdomsförbundet till deras officiella
ungdomsförbund.
6.1 Kompetensutveckling
Förbundets vice ordförande (fram till 9/12-2017) Ella Turta har under verksamhetsåret deltagit i
LSU:s mentorsprogram Ung Med Makt där fokus ligger på att öka kunskapen om hållbart
engagemang, omvärldsanalys, gott ledarskap och att skapa långsiktighet i den egna
organisationen.
Ungdomsförbundets valberedning har gått en utbildning med syfte att öka deras
föreningskunskap så att de kan göra ett gott arbete med att hitta nya kandidater till
förbundsstyrelsen.
6.2 Kommunikation och ordförandenätverket
Kommunikations- och idé- och kunskapsutbytet mellan olika medlemsföreningar har möjligtvis
minskat under året då vi inte haft möjlighet att anordna nätverksträffar under verksamhetsåret.
Ordförandenätverket har istället bildats för att fungera som en länk mellan de olika föreningarna.
Nätverket har av logistiska anledningar inte träffats fysiskt under verksamhetsåret men har en
kommunikationsplattform på Facebook. Förbundet har sökt finansiering till att nästa år kunna
anordna föreningsutbildning och networkingträffar då vi upplever att detta har varit mycket
uppskattat från föreningarnas sida och att det varit en viktig plattform för bland annat
kunskapsutbyte.
Vi har arbetat med att bli bättre och tydligare i vår kommunikation med medlemsföreningarna
och det kommer även vara ett utvecklingsområde för kommande verksamhetsår.

Förbundsstyrelsen 2017-2018 föreslår för årsmötet att lägga följande verksamhetsberättelse till
handlingarna
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Ella Turta, förbundsordförande
Alice Kyander, vice ordförande
Josefin Gustafsson, styrelseledamot
Suvi Vallius Kvist, styrelseledamot
Emilia Keskisaari, styrelseledamot
Aida Ohtonen, suppleant
Lasse Lund, suppleant
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