Verksamhetsberättelse 2018–2019
Sverigefinska ungdomsförbundet bedriver påverkansarbete för sverigefinska
barn
och
ungas
språkliga,
kulturella
och
mänskliga
rättigheter.
Ungdomsförbundet samlar medlemsföreningar över hela landet och möjliggör att
de kan bedriva verksamhet på sina egna villkor.
Förbundet har under verksamhetsåret 2018–2019 arbetat på en strategisk plan och
strävat efter att skapa mer hållbara strukturer för förbundets verksamhet och för dess
anställda. Förbundet har satsat på att utveckla befintliga projekt och förbättra
kommunikationen mellan förbundet och medlemsföreningarna.
Förbundsstyrelsen använder sig av utskott och fördelar delar av arbetet till de olika
utskotten, vilka är arbetsutskottet, minoritetspolitiska utskottet och sociala medierutskottet.
Förbundsstyrelsen valdes på årsmötet den 4 april 2018 på förbundets 25-årskryssning
på Baltic Princess. Ella Turta valdes till ordförande, Alice Kyander till vice ordförande,
Josefin Gustafsson, Aida Ohtonen och Christopher Lindvall till ordinarie ledamöter.
Samuli Latvajärvi och Emilia Keskisaari valdes till suppleanter. Emilia Keskisaari
lämnade begäran om entledigande den 4 juni och entledigades från sitt uppdrag den 9
juni.
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret haft fem fysiska sammanträdanden och
sju e-möten. De fysiska styrelsemötena har skett i juni, september, oktober, december
och februari.
1. Påverkansarbete
Förbundet har fortsatt att arbeta med att lyfta sverigefinska barn och ungas rättigheter i
den förda minoritetspolitiken. De fokusfrågor vi drivit har bland annat varit rätten till
finskspråkig förskoleverksamhet och modersmålsundervisning, att förbättra ungas
påverkansmöjligheter och att lyfta minoritetsfrågor högre upp på den politiska agendan.
Vi har i flera sammanhang spridit information om ungdomsförbundets verksamhet och
talat om minoritetsrättigheter och språkrevitalisering. Ungdomsförbundet har aktivt
deltagit i demokratiska processer genom att delta i samråd med bland annat
myndigheter, kommuner, landsting, Kulturdepartementet samt Länsstyrelsen i

Stockholm. Vi har träffat riksdagsledamöter, kommunpolitiker, tjänstepersoner och
andra civilsamhällesorganisationer.
1.1 Ungdomsförbundets minoritetspolitiska fokusfrågor
Vi har under 2018 fortsatt arbetet med det nya, reviderade politiska programmet. Detta
utifrån att minoritetslagen har utretts och den nya lagen började gälla från och med 1
januari 2019. De fokusfrågor vi driver utgår från det politiska programmet, vilket är en
viktig stödfunktion i alla sammanhang där vi uttalar oss om minoritetspolitiken.
I och med den nya minoritetslagen har förbundet även påbörjat arbetet med att följa hur
lagen implementeras i verkligheten i kommuner. Vi har börjat se över information om
bland annat modersmålsundervisning på kommunernas hemsidor och fortsätter arbetet
med att förbättra det offentligas kunskap om de nya lagändringarna och de skärpta
kraven.
1.2 Unga som deltagare i demokratiska processer
Förbundet får många förfrågningar om deltagande på olika typer av samråd. Främst
kommer förfrågningar från kommuner och olika myndigheter. Vi har under
verksamhetsåret tagit fram tydligare rutiner angående vårt deltagande i samråd. De
förfrågningar som kommer till förbundet behandlas av förbundsstyrelsen som bedömer
vilka samråd och frågor vi ska prioritera utifrån det politiska programmet och utifrån
tidsresurser. Målsättningen är att kunna delta på alla samråd som bedöms som viktiga
och att vi deltar väl förberedda. Om vi inte kunnat delta på samråd har vi istället skickat
in skriftliga synpunkter eller samarbetat med andra organisationer som har kunnat lyfta
våra frågor även om vi inte har deltagit.
Vi har även arbetat med samrådsfrågan på ett mer strukturellt plan. Detta genom att vi
aktivt har deltagit i samråd med Länsstyrelsen i Stockholm om hur framtida samråd ska
utformas. Där har vi lyft ungas perspektiv och vikten av att möjliggöra bättre
påverkansmöjligheter för unga i olika sammanhang. Detta är ett perspektiv som vi lyfter
i alla sammanhang där vi diskuterar samråd.
Vi har strävat efter att våra lokala medlemsföreningar ska ha förutsättningar och
kunskap för att kunna delta på samråd i deras kommuner. Enligt en enkätundersökning
som gjordes bland våra medlemsföreningar, känner de flesta av de svarande att de inte
har tillräckligt med kunskaper om samrådsväsendet. Detta är någonting som förbundet

ser som ett utvecklingsområde. Våra medlemsföreningar i Uppsala, Göteborg och
Malmö har under verksamhetsåret deltagit på samråd och/eller varit i kontakt med
kommunen på andra sätt.
1.3 Kunskapshöjande åtgärder och representation
Kunskapen om de nationella minoriteterna och minoritetslagen är mycket låg även hos
svenska politiker. Enligt Sisuradios granskning1 nämnde få partier de nationella
minoriteterna i deras partiprogram och ytterst få presenterade konkreta förslag för att
förbättra situationen för minoriteterna. Vi har under våren 2019 påbörjat en kampanj
riktad mot just politiker med syfte att synliggöra minoriteten och lyfta våra frågor högre
upp på den politiska agendan. Vi har skickat brev till ministrar och riksdagsledamöter
med våra synpunkter på det som fortfarande brister i minoritetspolitiken och gett förslag
till lösningar. På samma sätt försöker vi öka kunskapen även hos våra kommunpolitiker.
För att öka kunskapen om sverigefinnar har förbundet under året arbetat aktivt för att
synliggöra den sverigefinska minoriteten och speciellt fokuserat på att höja ungas röster
och berättelser. Detta gör förbundet på nationell nivå medan våra medlemsföreningar
arbetar med frågan lokalt där de är verksamma. Detta gör vi till exempel genom att delta
på olika samråd och genom att vara aktiva i samhällsdebatten.
1.3.1 Representation i media
Minoritetsfrågor lyfts sällan i rikstäckande, svenskspråkiga medier vilket påverkar det
faktum att kunskapen om minoriteterna hos allmänheten är väldigt låg. Då en stor del av
den sverigefinska minoriteten inte följer sverigefinska medier har vi strävat efter att
synas och höras mer i svenskspråkig lokal- och rikstäckande media för att nå ut till både
minoritets- och majoritetsbefolkningen.
Förbundet och förbundets verksamhet har fått mycket uppmärksamhet i
minoritetsmedier. Bland annat har vi blivit intervjuade av både Sisuradio2 och SVT
Uutiset3 angående vårt projekt om språkcirklar på finska. Vi har även gett intervjuer och
kommentarer till dessa medier om olika minoritetspolitiska utmaningar och deltagit i
Sisuradios och SVT Uutisets gemensamma valdebatt. Vi är glada över att
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ungdomsförbundet ses som en självklar röst i den förda debatten och att vårt perspektiv
och våra åsikter får ta plats.
Vi har även fått medial uppmärksamhet i rikstäckande media. Som ett exempel på detta
skrev tidningen GT4 om vårt seminarium i Almedalen och bland annat Aftonbladet5 om
ett brev som vi, tillsammans med andra minoritetsorganisationer, skickade till
Europarådet med kritik av hur Sveriges arbete för att förbättra minoriteternas rättigheter
brister. Vi har även gett intervjuer till finska Helsingin Sanomat6 och utlandsfinländarnas
tidning Suomen Silta samt skrivit en debattartikel som publicerades på minoritet.se7.
1.3.2 Representation i politiska forum
Förbundet har representerat unga sverigefinnar i flera forum. Vi har bland annat varit på
MR-dagarna, där vi hade en monter tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm. Vi har
även deltagit på panelsamtal på politikveckan Järvaveckan och på Allmändalen i Fittja,
båda i Stockholm.
En delegation från förbundsstyrelsen deltog på Almedalsveckan där vi även hade ett
seminarium om minoritetspolitiska utmaningar och vägen framåt. Seminariet lockade
många besökare och sändes även live8. Under Almedalsveckan hade vi som mål att
prata med de olika riksdagspartiernas ansvariga för utbildningsfrågor och hade samtal
med bland annat Centerpartiets, Moderaternas och Socialdemokraternas
utbildningsansvariga samt med utbildningsminister Gustav Fridolin.
Vår kampanj ”Ge oss en high five” som riktade sig till sverigefinnar på plats blev både
uppmärksammad och uppskattad. Veckan var ett bra tillfälle för påverkansarbete. Vi
deltog på seminarier och sammankomster som var relaterade till ungdomsförbundets
verksamhet. Dessutom knöt vi goda kontakter och hade bra samtal med såväl
företrädare för olika organisationer som andra intresserade av vår verksamhet.
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2. Medlemsföreningar och medlemmar
2.1 Öka antalet medlemsföreningar
Sverigefinska ungdomsförbundet har under verksamhetsåret stöttat uppstarten av två
nya medlemsföreningar. Dessa är NUORI08 i Stockholm och FIN UNG JKPG i
Jönköping. Verksamhetsplanens målsättning var att under verksamhetsåret 2018–2019
stötta uppstarten av tre nya medlemsföreningar. De nya och befintliga
medlemsföreningarna har fått information om föreningspärmen som är framtagen för att
underlätta medlemsföreningarnas verksamhet.
2.2 Öka antalet medlemmar
Under hösten 2018 hade förbundet en intern värvningskampanj för att engagera
medlemsföreningarna i att värva fler medlemmar. Förbundsstyrelsen var i kontakt med
samtliga medlemsföreningar angående kampanjen. Vinnarna av värvningskampanjen
utseddes utifrån vilka föreningar som rekryterat flest nya medlemmar och
prisutdelningen ägde rum på självständighetsfesten i Uppsala 14 december. UPSO
hade flest nya medlemmar i absoluta medan Finnation Örebro hade flest nya
medlemmar i relativa tal.
Sverigefinska ungdomsförbundets medlemsantal vid 2018 års slut var 832 medlemmar
varav 649 var ungdomsmedlemmar.
Då stadgeändringsförslagen angående stödmedlemmar inte godkändes på
ungdomsförbundets föregående årsmöte, kunde förra årets verksamhetsplans mål
gällande införandet av stödmedlemmar inte uppfyllas.
2.3 Kunskapshöjande insatser och medlemsvård
Under verksamhetsåret har det anordnats tre kurser i föreningskunskap och
styrelsearbete i Stockholm Göteborg och Umeå. Medlemsföreningar från Malmö,
Uppsala, Göteborg, Jönköping, Stockholm och Umeå deltog på träffarna.
Trots att alla medlemsföreningar var inbjudna till nätverksträffarna har målsättningen att
träffa samtliga medlemsföreningar inte uppnåtts. Vi har inte träffat medlemsföreningarna
i Piteå, Lund och Örebro under verksamhetsåret.
Medlemsföreningarna har fått information om Sensus gratis utbildningar via vårt
nyhetsbrev och på nätverksträffarna.
2.4 Valberedningen

Under föregående verksamhetsår gick valberedningen en utbildning. Någon ytterligare
utbildning har inte efterfrågats det här året. Valberedningen har fått en kandidatprofil
och uppmuntrats till att ha ett möte. Inför årsmötet 2019 har valberedningen varit i
kontakt med förbundsstyrelsen, haft intervjuer angående kandidaturer samt
marknadsfört om kandidering på sociala medier.
3. Verksamhet och bidragssystem
3.1 Kulturverksamhet
Förbundet har deltagit på flera sverigefinska kulturevenemang, bland annat
Sverigefinska bokmässan och Sverigefinska julmarknaden, där vi informerat om
förbundets arbete. Dessutom har förbundet regelbundet anordnat egna
kulturevenemang med öronmärkta projektmedel.
3.1.1 YksiKaksiFilmi - Sveriges finskaste filmfestival
Den 14-16 september anordnade förbundet för första gången filmfestivalen
YksiKaksiFilmi, med finska dokumentär-, spel- och kortfilmer i Stockholm. På fredagen
visades barn- och ungdomsfilm och biobesökarna bestod bland annat av en skolklass
från Sverigefinska skolan i Kista. På fredagens invigningsfest bjöds det på finsk musik
och karaoke. På lördagen avslutades filmvisningarna på Bio Rio med en filmbar där vår
utställning #stoltsverigefinne visades och ett panelsamtal på samma tema hölls. Under
söndagen var manusförfattaren till två av festivalens filmer på besök och svarade på
frågor om sitt arbete. Förbundet nådde ut till nya personer ur målgruppen unga
sverigefinnar i samband med YksiKaksiFilmi och involverade Stockholmsbaserade
medlemmar som volontärer i arbetet med festivalen. En marknadsplan för hur man kan
arrangera festivalen skapades under processens gång, så att även medlemmar i andra
delar av landet ska kunna involveras i framtiden.
3.1.2 Finntasticfestivalen
I samband med Kulturnatten i Stockholm i april arrangerade förbundet festivalen
Finntastic tillsammans med andra sverigefinska föreningar samt Finlandssvenskarnas
riksförbund och Finlandsinstitutet. Finntastic hålls årligen på Finlandsinstitutet i
Stockholm samt av någon av Sverigefinska ungdomsförbundets medlemsföreningar, på
annat håll i Sverige, och har sitt ursprung i en önskan att erbjuda sverigefinsk och
finländsk kultur för den svenska publiken. I år hade temat ett bredare

minoritetsperspektiv, med minoriteters rättigheter och kulturaktivism i fokus. Flera av
akterna framfördes av personer med samiskt ursprung. Under eftermiddagen erbjöds en
pysselworkshop, skattjakt och teater, på finska och svenska, för sverigefinska barn. På
kvällen bestod programmet av en utställning, panelsamtal på temat kulturaktivism samt
poesi och musik, framfört av personer tillhörande nationella minoriteter. Sverigefinska
ungdomsförbundets medlemsförening Luleås sverigefinska unga arrangerade ett
Finntasticevenemang inom projektets ramar i Luleå.
3.1.3 Rötter/Juuret
Sverigefinska ungdomsförbundet har under året startat projektet Rötter/Juuret med
medlemsföreningen Äänet, som skapar en sverigefinsk ungdomstidning, samt
Sverigefinska Riksförbundet och Kulturskolan Stockholm. Projektet ger unga
sverigefinnar chansen att skapa digitala berättelser om sina rötter. Genom detta projekt
har Kulturskolan Stockholm finansierat skapandet av Äänets nya hemsida, för att
tillgängliggöra föreningens tidning till fler unga sverigefinnar i hela landet. Hemsidan ska
också utgöra en plattform för de digitala berättelserna som skapas under projektets
gång. Kulturskolan har även finansierat en workshop, inom projektets ramar, som
Sverigefinska ungdomsförbundet höll i under november tillsammans med “Unga
berättar”, där unga sverigefinnar fick skapa film tillsammans om sin relation till
sverigefinskhet. Projektet finansierade också en konstworkshop för sverigefinska barn
på Finlandsinstitutet i november.
3.2 Självständighetsfest
Självständighetsfesten som varje år anordnas av någon av förbundets
medlemsföreningar, för alla medlemmar i Sverigefinska ungdomsförbundet,
arrangerades i år av UPSO och FiSu och Medulla. Ungefär 100 medlemmar deltog på
festen där deltagarna bjöds på mat, musik och dans. Våra medlemsföreningar från
Uppsala och Örebro prisades för deras lyckade värvningskampanjer.
3.3 Bidrag till medlemsföreningarna
Samtliga medlemsföreningar har under året beviljats 3000 kr som grundbidrag. Utöver
detta har de haft möjlighet att ansöka om extra bidrag för specifika aktiviteter.

Föreningarna har i år börjat skicka in redovisning av aktiviteterna som de sökt pengar
för hos förbundet. Detta kommer förbundet arbeta vidare med för att se till att detta följs.
Under networkingträffarna (läs mer under punkt 6.2) gav vi råd kring vad man ska tänka
på när man söker kommunala bidrag. Förbundet fick också input gällande förbundets
bidragssystem och stödet för att söka kommunala bidrag, vilket kommer att tas vidare i
det fortsatta utvecklingsarbetet av föreningarnas verksamhetsfinansiering 2019.
4. Kommunikation
Förbundsstyrelsen har under året utvärderat och utvecklat sin kommunikation. I
samband med detta har en kommunikationsplan tagits fram. I början av
verksamhetsåret återupptog vi användandet av Twitter men efter noggrannare analys
ser vi att Facebook och Instagram i dagsläget är de viktigaste kanalerna för att nå ut
med vår verksamhet. Tillsammans med kansliet tog förbundsstyrelsen fram en mall för
nyhetsbrev som sedan skickats ut under 2018 i oktober och december och under 2019 i
februari.
Ordförandenätverkets träffar har inte prioriterats av förbundsstyrelsen under
verksamhetsåret och vi har därav inte uppfyllt målet från verksamhetsplanen angående
detta. Detta beror på att förbundsstyrelsen upplevt att behovet för och efterfrågan på
ordförandeträffar varit lågt. Ordförandegruppen på facebook är även den i dagsläget
relativt inaktiv, men är tänkt att fungera som en plats för utbyte av tips, erfarenhet och
information.
5. Internationellt arbete
Under året har förbundsstyrelsen fokuserat på att lyfta minoritetspolitiska frågor i
Sverige. Denna prioritering har gjorts med anledning av att det varit valår och att
minoritetspolitiken uppmärksammats med anledning av den nya minoritetslagen. Med
hänvisning till denna omprioritering av resurser har förbundet inte deltagit i Ungdomens
Nordiska Råds årliga session. Planeringen av ett besök till Europaparlamentet har
också avbrutits. Detta beror dels på att det är ett resurskrävande projekt och att det
ansågs vara en olämplig tidpunkt då det är val till Europaparlamentet våren 2019.
Trots denna omprioritering har förbundsstyrelsen deltagit i flera andra internationella
evenemang. Ella Turta har deltagit i en språkkonferens på Hanaholmen i Finland och
Josefin Gustafsson har fortsatt sitt arbete som förtroendevald inom

Utlandsfinländarparlamentet. Dessutom har Alice Kyander och Aida Ohtonen valts till
ungdomsrepresentanter i Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK), som är
en del av Nordiska ministerrådet. Alice sitter även med i LSU:s referensgrupp för
minoritetsfrågor, vilket är både en nationell och internationell påverkanskanal. Slutligen
har förbundsstyrelsen, tillsammans med andra minoritetsaktörer, skrivit ett brev till
Europarådet med anledning av minoriteternas situation i Sverige. Denna skrivelse ledde
till ett uppföljningsmöte tillsammans med representanter från regeringskansliet och
Europarådet, vilket Josefin deltog i.
6. Projekt
6.1 Studiecirklar i nybörjarfinska
Under våren 2018 startades två studiecirklar i nybörjarfinska i Stockholm, som hållt
igång hela året. Båda cirklarna leddes av cirkelledare som deltog på en utbildningsdag
om hur man leder en studiecirkel. Utbildningen anordnades av Sverigefinska
ungdomsförbundet, Sensus och en finskalärare. Språkcirkelprojektet är ett samarbete
med studieförbundet Sensus, som erbjuder gratis lokaler för studiecirklarna att hålla till
i. Deltagarna i språkcirklarna var unga sverigefinnar som inte tidigare varit aktiva inom
Sverigefinska ungdomsförbundet och som hittat information om språkcirklarna via
sponsrade inlägg i sociala medier. Under 2018 sökte förbundet finansiering för projektet
hos Allmänna arvsfonden, vilket tyvärr fick avslag. Istället fick förbundet finansiering för
studiecirklarnas fortsatta verksamhet av LSU, det bidraget ska främst användas till att
värva och arvodera nya cirkelledare under första halvan av 2019. En ansökan har också
skickats till Institutet för språk- och folkminnen, för att kunna utveckla studiecirklarna
och starta upp fler även i andra städer.
6.2 Networkingträffar
Förbundet fick bidrag beviljat av Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond, för att
anordna networkingträffar och hade under verksamhetsåret de första träffarna inom
projektets ramar. I november anordnades newtorkingträffar i Stockholm och Göteborg
för medlemsföreningar från Malmö, Lund, Göteborg, Uppsala, Örebro och Stockholm.
Temat var engagemang, föreningsarbete med fokus på styrelser och aktivism. Under
träffarna kombinerade vi föreläsningar med en kreativ minoritetspolitisk workshop med
fokus på språkaktivism. I mars 2019 anordnades en networkingträff i Umeå med samma
tema.

6.3 #stoltsverigefinne
Projektet #stoltsverigefinne utgår ifrån instagramkontot @stoltsverigefinne som
startades 2016, där unga sverigefinnar beskriver sin vardag och reflekterar över sin
sverigefinska identitet. Utifrån instagramberättelserna har en bok och en utställning
skapats. Under detta verksamhetsår har utställningen visats i åtta olika städer i Sverige.
Representanter för förbundet har varit med och invigt utställningen på flera håll i
Sverige.
Under året har också Instagramkontot fyllts på med nya berättelser. Sverigefinska
ungdomsförbundet har under 2018 beslutat sig för att tillfälligt stoppa försäljningen av
boken #stoltsverigefinne då tryckkostnaden för den varit högre än inkomsterna. Målet är
istället att ta fram boken i ett nytt format som är mer kostnadseffektivt att trycka upp.
6.4 Språkpaketet
Syftet med Språkpaketet, som förbundet skapade 2014, med stöd av Institutet för språk
och folkminnen, är att samla information och inspiration om tvåspråkighet. Tanken är att
uppmuntra nyblivna sverigefinska föräldrar att föra vidare det finska språket till sina
barn. Sverigefinska ungdomsförbundet har sett att det finns potential i att utveckla
Språkpaketet, som idag enbart består av en informationsbroschyr, med mer interaktivt
innehåll och med fler intervjuer och konkreta tips kring tvåspråkighet i vardagen. Därför
har en ansökan om projektbidrag skickats till Institutet för språk och folkminnen under
verksamhetsåret, för att utveckla språkpaketet i linje med detta. Ansökan blev beviljad
och arbetet med detta kommer att påbörjas våren 2019.
Under verksamhetsåret har förbundet fått in sammanlagt 24 stycken beställningar, från
olika aktörer, främst kommuner och sålt 2210 stycken språkpaket. Förbundet har också
sålt haklapparna med texten “Syöta minulle suomea” som är en tilläggsprodukt till
paketet.
7. Organisation
7.1 Kansliets arbete
Förbundets verksamhetskoordinator har under året arbetat heltid. Under våren har
förbundet haft en praktikant under två månader, som främst arbetade med
förberedelserna av YksiKaksiFilmi-festivalen. Förbundets ordförande har arbetslett

verksamhetskoordinatorn och haft regelbundna arbetsplats- och planeringsmöten med
den anställda. Ordförande, vice ordförande och verksamhetskoordinatorn har under året
även deltagit i en utbildning hos LSU med syfte att få verktyg till att organisera
förbundets arbete på ett hållbart sätt.
7.2 Styrelsearbete
Styrelsen har haft fem fysiska styrelsemöten. Utöver de fysiska sammanträdena har
förbundsstyrelsen haft flera e-möten. I övrigt fördelas arbetsuppgifter till styrelsens olika
utskott - SOME-utskottet, minoritetpolitiska utskottet (MINPO) samt arbetsutskottet där
ordförande, vice ordförande och verksamhetskoordinator förbereder och koordinerar
styrelsens och kansliets arbete.
7.3 Samarbete
Vi har under verksamhetsåret fortsatt att samarbeta med andra minoritetsorganisationer
och projekt - till exempel Met nuoret, FIN I VÄST, Sverigefinska riksförbundet,
Sverigefinländarnas delegation och Sverigefinländarnas arkiv, Finlandsinsitutet
samt andra aktörer. I november 2018 bjöd förbundet in representanter för andra
minoritetsorganisationer, minoritetskoordinatorer på kommuner och andra, för förbundet
relevanta, aktörer till minoritetsfika för att diskutera hur vi kan samarbeta mer.
Under året har förbundets samarbete och kontakt med LSU - Sveriges
ungdomsorganisationer stärkts av flera anledningar. Bland annat att förbundet deltagit
på flera av LSUs utbildningar och träffar, att Alice Kyander och Aida Ohtonen via LSU
utnämndes till ungdomsrepresentanter i NORDBUK samt att LSU under året startat upp
en referensgrupp för minoritetsfrågor.
Förbundet har inlett samtal med Sverigefinska riksförbundet om att samarbeta mer kring
frågor som medlemsvärvning och arrangerat sitt första gemensamt evenemang tangolektion och fika - för medlemmar från både riksförbundet och ungdomsförbundet.
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