PROTOKOLL fört vid styrelsemöte för Svenska Finlands folkting
Tisdagen den 31.8.2021 kl. 14.15
Närvarande med svärtad stil.
Ordinarie

Ersättare

Ordförande
Sandra Bergqvist, SFP

Kjell Wennström, SFP

Viceordförande
Matilda af Hällström, Saml

Kimmo Sasi, Saml

Johan Kvarnström, SDP

Nils-Johan Englund, SDP

Medlem
Freja Pontán, SFP

Peter Hackman, SFP

Suzanne Sjöholm, SFP

Petteri Kaleva, SFP

Niklas Mannfolk, SFP

Solveig Halonen, SFP

Elin Blomqvist-Valtonen, SFP

Christoffer Hällfors, SFP

Michael Nyberg, SFP

Marie Bergman-Auvinen, SFP

Catarina Silvander, SFP

Antti Koivukangas, SFP

Helena Boucht-Lindeman, SFP

Monica Asplund, SFP

Roberth Sjöström, SFP

Johanna Borg, SFP

Thorolf Sjölund, Saml

Virva Wahlstedt, Saml

Michael Berner, Saml

Annika Warras-Stjernvall, Saml

Anna Caldén, SDP

Carita Henriksson, SDP

Anton Nilsson, Åland

Wille Valve, Åland

Liz Mattsson, Åland

Jesper Josefsson, Åland

Katarina Alanko, de gröna

Anna Funck, VF

May-Gret Axell, KD

Pia-Maria Gardberg, de gröna

Närvarande tjänstemän:
Christina Gestrin
Stina Heikkilä
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Kristina Beijar
Stephanie Lindberg
Maria Larma
Camilla Grundström (från kl. 15.22)
Anna Jungner-Nordgren, sekreterare

§1. Mötet öppnas
Ordförande Sandra Bergqvist öppnade mötet kl. 14.16 och alla närvarande presenterade sig.
§2. Stadgeenlighet och beslutsförhet
Beslut: Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.
§3. Val av protokolljusterare
Beslut: Till protokolljusterare valdes Freja Pontán och Thorolf Sjölund.
§4. Godkännande av föredragningslistan
Beslut: Föredragningslistan godkändes med tekniska korrigeringar gällande partibeteckningar.
§5. Allmänpolitisk diskussion
Ordförande Sandra Bergqvist öppnade diskussionen och konstaterade att det finns utmaningar
med att skapa svenska strukturer i vårdreformen. Ordförande poängterade vikten av att bevaka
att riktlinjerna för den svenska verksamheten och utvecklingsarbetet sköts väl och att det finns
en koordinering. Ur språklig synvinkel är denna fas en avgörande tid och det krävs lyhördhet
för hur frågan om vård på svenska sköts. Ordförande lyfte upp den VPS-grupp (vård på
svenska) som Folktinget leder i samarbete med Kommunförbundet. Folktingets kansli
kommer att skicka till styrelsemedlemmarna det material som gruppen sammanställt om vad
man bör beakta när man bildar en ny tvåspråkig organisation och planerar den svenskspråkiga
servicen.
Elin Blomqvist-Valtonen lyfte upp det viktiga förändringsarbete som kommunerna har efter
vårdreformen, dvs hur trygga den svenska service som blir kvar i kommunerna.
§6. Tillsättande av arbetsutskott och utskott som sessionen beslutat om
Bilaga 1
Förslag: Styrelsen väljer medlemmar samt ersättare till utskotten enligt bilagan.
Beslut: Styrelsen valde medlemmar samt ersättare i arbetsutskotten och utskotten enligt den
bifogade bilagan. Ett felstavat namn korrigerades som en teknisk korrigering.
§7. Folktingets arbetsordning för styrelse och arbetsutskott
Nuvarande arbetsordning för styrelse och arbetsutskott
Bilaga 2
Förslag: Arbetsordningen behandlas och godkänns
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Beslut: Folktingssekreterare Christina Gestrin presenterade kort arbetsordningen och
konstaterade att strategiarbetet eventuellt medför ett behov av en uppdatering av
arbetsordningen. Hon konstaterade att det under arbetsutskottets uppgifter finns en
missvisande formulering om att utskotten saknar medel, som kan ses över i samband med
strategigenomgången.
Arbetsordningen godkändes oförändrad.

§8. Arvode för sekretariatsuppdrag i Landsbygdspolitiska rådet
Folktinget har en plats i landsbygdspolitiska rådet som tillsatts av statsrådet. Christina Gestrin
är ordinarie medlem med Ann-Sofi Backgren som ersättare. Ann-Sofi Backgren representerar
Folktinget i rådets sekretariat, vilket innebär 6-8 sekretariatsmöten (uppskattningsvis 72
timmar/år). Landsbygdspolitiska rådet betalar inte arvode för arbetet och ersätter inte heller
sekretariatmedlemmarnas resor.
Förslag: Ann-Sofi Backgren erhåller ett årsarvode á 1000 euro för sekretariatsuppdraget och
ersätts för resekostnader enligt Folktingets reseersättningsstadga.
Beslut: Styrelsen beslöt att Ann-Sofi Backgren erhåller ett årsarvode á 1000 euro för
sekretariatsuppdraget och ersätts för resekostnader enligt Folktingets reseersättningsstadga.

§9. Uppföljning och implementeringsplan av beslut fattade på sessionen
Bilaga 3
Förslag: Informationen antecknas för kännedom
Beslut: Styrelsen antecknade informationen för kännedom.

§10. Ekonomi
Folktingssekreterare Christina Gestrin presenterar det ekonomiska utfallet för perioden
januari-juli
Bilaga 4
Förslag: Informationen antecknas för kännedom
Beslut: Folktingssekreterare Christina Gestrin presenterade det ekonomiska utfallet för
perioden januari till juli. Året avviker från det normala pga coronapandemin då stora fysiska
sammankomster som t.ex. sessionen inte medfört stora kostnader. Dock finns det inte något
överraskande i utfallet, men Gestrin lyfte fram några axplock: I balansen finns en större utgift
för maskiner och tekniska anläggningar, bland annat ny mötesteknik. Posten innehåller
anskaffningar som gjorts under de tre senaste åren. Dessa avskrivs inom tre år från tidpunkten
från anskaffningen. Folktinget erhållit mera projektunderstöd jämfört med föregående år.
Folktingets kansli har dels aktivt ansökt om medel från stiftelser och fonder och dels är det
fråga om pengar som förts över från föregående år.
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Det ekonomiska utfallet visar på ett stort överskott men under hösten är stora utgifter på
kommande, bl.a. strategidagarna i Åbo samt övriga kostnader som hänför sig till
strategiarbetet.
Styrelsen antecknade informationen för kännedom.

§11. Folktingets strategidagar i Åbo
Enligt verksamhetsplanen 2021-2022 startar Folktinget ett visions- och strategiarbete
”Folktinget 2030” under år 2021. Målsättningen är att skapa en helhetsbild av hur Folktinget
ska arbeta och fungera för att på bästa sätt uppfylla sitt uppdrag år 2030. Folktinget har på
våren inlett ett samarbete med konsultbyrån Commission (Max Mickelsson). En
omvärldsanalys utarbetas utgående från en bred dialog med förtroendevalda, andra
samhällspåverkare samt samarbetspartner. En viktig etapp i arbetet är Folktingets
strategidagar som tidigare fastslagits till den 25-26 september. På grund av pandemiläget bör
beslut tas om strategidagarna kan ordnas vid den planerade tidpunkten eller om
strategidagarna bör senareläggas till november 2021.
Förslag: Fastställande av tidpunkt för strategidagarna. Det preliminära programmet antecknas
för kännedom.
Beslut: Anna Jungner-Nordgren redogjorde för det planerade programmet på Folktingets
strategidagar.
Styrelsen beslöt att på grund av det osäkra läget med pandemin skjuta fram strategidagarna i
Åbo till den 20-21 november 2021.

§12. Övriga ärenden
Internationellt
Anna Jungner-Nordgren gav en kort översikt över Folktingets internationella arbete och
poängterade att Folktinget arbetar med att utbyta erfarenheter och stärka kontakter till andra
mindre talade språk och språkminoriteter i Norden och i övriga Europa. För Folktinget är det
nordiska samarbetet särskilt viktigt och Folktinget har bland annat goda och täta kontakter till
organisationer och representanter för finskspråkiga och svenskspråkiga i Sverige. På ett
europeiskt plan arbetar Folktinget inom det europeiska nätverket NPLD (Network to Promote
Linguistic Diversity), som arbetar för de språkliga rättigheterna för minoriteter i Europa.
Folktinget är medlem och har också en plats i nätverkets styrelse. Folktinget samarbetar även
med en annan europeisk organisation, The Federal Union of European Nationalities (FUEN)
Förändringar i personalen
Christina Gestrin informerade styrelsen om att jurist Christine Kotzev inleder sitt arbete på
Folktinget som specialsakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor den 6.9.2021. Kotzev är
anställd fram till 1.4.2023. Hon vikarierar Johanna Lindholm som är tjänstledig under tiden
1.9.2021-2.4.2023.
§13. Anmälningsärenden
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Höstens verksamhet
-

Integration på minoritetsspråk 2.9 kl 14.00-15.30
Integrationsdagarna 23-24.9 (digitalt)
Strategidagarna i Åbo 25-26.9
Uppvaktning minister Ohisalo 1.10 kl 14.00-14.30
FUEN- seminariet på Hanaholmen 14-15.10
Utbildning av nya folktingsledamöter (digitalt, under september)
Svenska dagen 5.11 2021 mottagning i Helsingfors stadshus
Svenska dagen 6.11 2021 kl 18.00 Folktingets televiserade huvudfest i Mariehamn
Svenska veckan 1-7.11 2021

§14. Följande möte
Beslut: Höstens styrelsemöten slogs fast till 18.10 kl. 11-13 samt 8.12 kl. 12-14

§14. Mötet avslutas
Ordförande Sandra Bergqvist avslutade mötet kl. 14.52.

Sandra Bergqvist
Ordförande

Freja Pontán

Thorolf Sjölund

protokolljusterare

protokolljusterare

Anna Jungner-Nordgren
sekreterare
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