
 

STYRELSEPROTOKOLL 1/2019 

 

Protokoll fört vid Svenska Finlands folktings styrelsemöte 13.3.2019 kl. 12.00 – 14.20. 

 

 

Närvarande: 

 

Ordinarie    Ersättare 

 

Ordförande 

Thomas Blomqvist, sfp (från 13.10) (x) Anders Adlercreutz (  ) 

 

Vice ordförande 

Jacob Storbjörk, sdp   (x) Nils-Johan Englund (  ) 

Jonny Andersen, Åland   (x) Ingrid Johansson (  ) 

  

Styrelsemedlemmar 

Thorolf Sjölund, saml  (x) Ted Apter  (  ) 

Joonas Leppänen, vf   (- ) Birgitta Gran  (x) 

May-Gret Axell, kd  (x) Hanna-Kaisa Simojoki (  ) 

Lena Sjöberg, gröna  (x) Tuula Närvä  (  ) 

Karl-Mikael Grimm, c   (- ) Hanna Karlsson (- ) 

Nina Lindroos-Holmström,  

sdp    (- ) Veronica Kalhori (- ) 

Carita Henriksson, sdp    (- ) Viktor Kock  (- ) 

Jaan Siitonen, sfp    (x) Åsa Myrberg  (  ) 

Christel Liljeström, sfp  (- ) Thomas Rosenberg (x) 

Jan-Erik Eklöf, sfp   (- ) Mikael Nylund (x) 

Kjell Wennström, sfp   (- ) Inger Wretdal (- ) 

Patrick Ragnäs, sfp   (x) Stefan Mannsén  (  ) 

Ulla Salmenheimo-West, sfp  (x) Mathias Skytte (  ) 

Tanja Nyman, sfp   (- ) Birgitta Olsson (x) 

Camilla Wikman, sfp   (- ) Brita Brännbacka-Brunell  (- ) 

 

Närvarande tjänstemän: 

 

Kristina Beijar 

Peggy Heikkinen 

Maria Larma 

Stephanie Lindberg 

Johanna Lindholm 

Markus Österlund, sekreterare 

 

 

 

 

 



§1. Mötet öppnas 

Viceordförande Jacob Storbjörk öppnade mötet klockan 12.10. 

§2. Stadgeenlighet och beslutförhet 

Beslut:  Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§3. Val av protokolljusterare 

Beslut: Till protokolljusterare valdes Ulla Salmenheimo-West och Thorolf Sjölund. 

§4. Godkännande av föredragningslistan 

Beslut:  Föredragningslistan godkändes med ändringen att den allmänpolitiska 

diskussionen flyttas till att behandlas då Thomas Blomqvist är på plats. 

§5. Protokoll från föregående möte     

Beslut: Protokollet från mötet 11.12.2018, bilaga 1, godkändes. 

§6. Verksamhetsberättelsen 2018 

Markus Österlund presenterade i korthet verksamhetsberättelsen. Styrelsen förde en 

diskussion och det konstaterades att berättelsen är mycket diger och att Folktinget har gjort 

mycket under året. Det framkom i diskussionen att det skulle vara bra att få ut budskapet i 

regionerna om vad Folktinget gör, t.ex. med användning av animationer eller korta videon. 

Vissa styrelsemedlemmar önskade få mera information om vad Folktinget gör och det sades 

också att det är upp till styrelsemedlemmarna att se till att Folktinget syns i regionerna. 

Styrelsen förde också en diskussion utgående från närvarostatistiken i utskotten. Det 

upplevdes som mycket problematiskt om närvaron är så dålig att ett möte inte blir beslutfört, 

och konstaterades att personer som åtar sig ett uppdrag också måste delta. 

Styrelsen önskar att de politiska partierna i Folktinget uppmärksammas om att styrelsen är 

bekymrad över att närvaron på utskottsmötena stundvis har varit dålig. 

Beslut: Verksamhetsberättelsen, bilaga 2, godkändes enligt beredningen. 

§7. Verksamhetsplan 2019–2020 

Markus Österlund redogjorde i korthet för verksamhetsplanen som har behandlats i 

arbetsutskottet. Styrelsen förde en diskussion och följande förslag till ändringar gjordes i 

verksamhetsplanen: 

- En mening under rubriken ”språkskydd” var ofullständig och den bör kompletteras.  

- Meningen ”Folktinget uppmärksammar detta genom att ordna träffar eller diskussioner 

i de finlandssvenska regionerna och lyfter också upp frågan i sociala medier” bör 

ändras till att lyda ”Folktinget uppmärksammar detta genom att ordna träffar eller 

diskussioner i regionerna och lyfter också upp frågan i sociala medier”.  

Styrelsen omfattade ändringsförslagen. 

Beslut: Verksamhetsplanen, bilaga 3, godkändes med ovan nämnda ändringar. 

 



§8. Ekonomi 

Markus Österlund redogjorde för bokslutet för 2018 som visar ett överskott på 11 665,32 

euro. Österlund sade att målsättningen har varit att uppnå ett överskott eftersom 

verksamhetsåret 2019 blir betydligt dyrare pga. tvådagars sessionen på Åland och de 

arrangemang som ordnas med anledning av Folktingets 100-årsjubileum. Jämfört med 2017 

var lönekostnaderna högre 2018, medan kanslikostnaderna var lägre.  

Styrelsen förde en diskussion om bokslutet och frågan ställdes vilka kommuner som hade gett 

understöd till Folktinget. Österlund sade att Folktinget har fått understöd av följande 

tvåspråkiga kommuner: Grankulla, Hangö, Helsingfors, Kimitoön, Korsholm, Korsnäs, 

Larsmo, Lovisa, Lumparland, Malax, Nykarleby, Närpes, Pargas, Pedersöre, Raseborg, 

Saltvik, och Vörå till en sammanlagd summa om 13 463 euro. Det kommunala understödet 

2018 är det högsta Folktinget har fått på många år, vilket är glädjande. 

Det konstaterades att det är mycket positivt att ekonomin är i skick och att bokslutet uppvisar 

ett plus, och det föreslogs därför att bokslutet kan godkännas. 

Beslut: Bokslutet för 2018, bilaga 4, godkändes. 

 

§9. Folktingets session 3-4.5.2019  

Föredragningslista och talare 

Peggy Heikkinen berättade om upplägget för sessionen i Mariehamn och nämnde att Ålands 

lantråd Katrin Sjögren kommer att inleda den allmänpolitiska debatten. Hon presenterade 

också tidtabellen och föredragningslistan och konstaterade att vi kommer att ha betydligt 

kortare tid för att behandla alla ärenden och att förslaget därför är att gruppmötena hålls innan 

sessionen startar, antingen på båten på väg till Mariehamn eller ännu tidigare. 

Styrelsen ansåg att upplägget för sessionen är bra och stödde också förslaget att gruppmötena 

ordnas på båten eller tidigare. 

Beslut: Tidtabellen och föredragningslistan, bilaga 5, godkändes. 

--- 

Noterades att Thomas Blomqvist anlände till mötet kl. 13.10. 

--- 

Motioner 

De personer på folktingskansliet som hade ansvarat för beredningen av respektive motioner 

presenterade motionssvaren och att-satserna i den form som de hade godkänts på AU-mötet 

6.3.2019. 

Styrelsen förde en diskussion kring motionssvaren och att-satserna och godkände motionerna 

1-5 och 7-12 utan längre diskussion. Motion 5 om att förnya Folktingets organisation blev 

föremål för en ingående diskussion och frågorna som diskuterades var behovet av ersättare i 

Folktingens utskott och huruvida Folktinget ska införa mötesarvoden. Enighet nåddes kring 

att det är nödvändigt att införa ett system med ersättare i Folktingets utskott, och att 

nödvändiga åtgärder ska vidtas för att möjliggöra detta. De flesta i styrelsen omfattande AU:s 



förslag om att inte införa mötesarvoden, bl.a. med motiveringen att det skulle bli en stor 

ekonomisk kostnad. Jacob Storbjörk talade för att Folktinget ska införa mötesarvoden och 

han föreslog några ändringar i brödtexten samt att att-satsen som säger att Folktinget inte går 

in för mötesarvoden ersätts med en ny formulering som låter som följer: 

- att Folktinget inför mötesarvode på 50 euro för varje styrelsemöte, ett arvode på 50 

euro för utskottens medlemmar och 70 euro för utskottens ordförande. 

Storbjörk motiverade sitt förslag med att det skulle öka intresset att engagera sig i Folktinget 

och bättre reflektera den tid det tar att sköta uppdraget. Storbjörks förslag om en ny att-sats 

fick däremot inte understöd av mötet. 

Beslut: Motionerna, bilaga 6, godkändes enligt beredningen.  

--- 

Noterades att Thomas Blomqvist tog över som ordförande för mötet kl. 13.20. 

--- 

§10. Allmänpolitisk diskussion 

Folktingets ordförande Thomas Blomqvist inledde och konstaterade att det inte blev 

någonting av regeringens vård- och landskapsreform på grund av de problem som fanns 

gällande grundlagen. Nu bör Folktinget fundera på hur vi ska arbeta vidare. Alla ska givetvis 

ha rätt till vård och omsorg på sitt modersmål och svenskans ställning bör tillvaratas i 

kommande reformer. Någonting av det arbete som har gjorts gällande svenska strukturer kan 

säkert utnyttjas i samband med kommande regeringsförhandlingar. Vad som kan göras beror 

förstås på vilka partier som är med i regeringsförhandlingarna. Blomqvist nämnde också att 

medborgainitiativet om en omfattande jour för Vasa centralsjukhus ännu är under behandling 

i riksdagen och att det är skäl att återkomma till den frågan ifall inte riksdagen röstar för en 

omfattande jour. 

Jacob Storbjörk sade att han hoppas att frågan om en omfattande jour för Vasa 

centralsjukhus ska lösas före valet, men om det inte sker så har SDP:s ordförande Antti 

Rinne lovat att ordna saken efter valet om partiet är i regeringen.  

Storbjörk tog också upp frågan om Korsholm och Vasa och diskussionerna om en eventuell 

sammanslagning. Styrelsen förde en lång diskussion om saken och flera ansåg att Folktinget 

inte ska blanda sig i frågan eftersom frågan om en eventuell kommunfusion hör till den 

kommunala självbestämmanderätten. Åsikter framfördes också om att det är en stor förlust 

ifall vi mister en stor kommun med svenska som majoritetsspråk. Det har också inkommit 

några språkskyddsanmälningar till Folktinget gällande frågan och med önskemål om att 

Folktinget ska agera. Blomqvist konstaterade att Folktinget givetvis bör agera om en eventuell 

sammanslagning i framtiden leder till att den svenskspråkiga befolkningens rättigheter 

äventyras. 

Styrelsen konstaterade att man inte tar ställning i frågan om en eventuell 

kommunsammanslagning. 

Beslut: Den allmänpolitiska diskussionen antecknades för kännedom. 

 



§11. Folktinget på SuomiAreena/Pori Jazz 15-19.7.2019 

Det konstaterades att tiden inte räcker till för en presentation om Folktingets planer för 

SuomiAreena och Pori Jazz 2019. 

 

Beslut: Antecknades för kännedom 

 

§12. Övriga ärenden  

 

Bevilja avsked och utse ny medlem i förvaltningsutskottet 

 

Ted Apter (saml) har anhållit om befrielse från uppdraget som medlem i 

förvaltningsutskottet. Thorolf Sjölund föreslog Nea Hjelt (saml) som ny medlem. 

 

Beslut: Nea Hjelt utsågs till ny medlem i förvaltningsutskottet.  

 

Utse medlem i Österbottens NTM-centrals språkdelegation 

 

Viveca Bäck som är ordinarie medlem i språkdelegationen kan inte fullfölja sitt uppdrag och 

Folktinget behöver därför utse en ny medlem samt en ny ersättare. 

 

Beslut: Carl-Gustav Mangs utsågs till ordinarie medlem och Ulla Granfors till 

ersättare i Österbottens NTM-centrals språkdelegation. 

 

Utse medlem i Stiftelsen Finlandssvenska Jordfondens förvaltningsråd 

 

Enligt Stiftelsen Finlandssvenska Jordfondens stadgar har Folktinget rätt att utse tre 

medlemmar till stiftelsens förvaltningsråd. En av medlemmarna har avgått och Folktinget bör 

därför utse en ny medlem. 

 

Beslut: Thomas Antas utsågs till medlem i Stiftelsen Finlandssvenska Jordfondens 

förvaltningsråd. 

 

§13. Anmälningsärenden   

Januari 

Utlåtanden 

21.1.2019 Yttrande gällande regeringens lagförslag om Myndigheten för digitalisering och 

befolkningsdata till riksdagens förvaltningsutskott 

22.1.2019 Yttrande till riksdagens grundlagsutskott om förslagen till vårdreformslagar och om 

social- och hälsovårdsutskottets utkast till betänkande 

Höranden 

23.1.2019 Hörande i riksdagens grundlagsutskott om förslagen till vårdreformslagar och om 

social- och hälsovårdsutskottets utkast till betänkande. Markus Österlund och Johanna 

Lindholm hördes som sakkunniga.  



29.1.2019 Diskussion på utrikesministeriet om utkastet till den femte rapporten om tillämpandet 

av ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter. Markus Österlund och Peggy 

Heikkinen deltog och gav sina synpunkter på utkastet visavi svenskans ställning. 

Tal och seminarier 

17.1.2019 Markus Österlund deltog i ett seminarium på justitieministeriet om Finlands 

språkklimat 2030. 

Möten 

7.1.2019 Markus Österlund och Johanna Lindholm samt utredningsperson Christina Gestrin från 

Nyland2019-projektet träffade professor Kaarlo Tuori för att diskutera de språkliga 

rättigheterna i vårdreformen.  

8.1.2019 Markus Österlund och Johanna Lindholm samt Christina Gestrin från Nyland2019-

projektet träffade professor Olli Mäenpää för att diskutera de språkliga rättigheterna i 

vårdreformen.  

8.1.2019  Markus Österlund träffade Svenska kulturfondens direktör Sören Lillkung för att 

diskutera samarbete. 

9.1.2019 Johanna Lindholm träffade ledningen för Åbolands sjukhus med anledning av 

sjukhusets framtida ställning i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

10.1.2019 Johanna Lindholm deltog i Nyland2019-projektets teammöte för att planera den 

kommande verksamheten inom beredningen av vårdreformen. 

24.1.2019 Johanna Lindholm deltog i samkommunen Kårkullas regionmöte i Mellersta Nyland för 

att diskutera Kårkullas framtid. 

24.1.2019 Maria Larma och Markus Österlund träffade Mikkomatti Aro, konstnärlig ledare för 

Pori Jazz för inledande diskussioner om sommarens samarbete i samband med 

SuomiAreena. 

29.1.2019 Johanna Lindholm deltog i LAPE:s (Programmet för utveckling av barn- och 

familjetjänster) svenska nätverks möte.  

31.1.2019 Markus Österlund, Kristina Beijar och Johanna Lindholm träffade justitieministeriets 

språkrättsråd Corinna Tammenmaa och Vava Lunabba, specialsakkunnig, och 

diskuterade åtgärder med anledning av regeringens språkberättelse.  

31.1.2019 Maria Larma och Markus Österlund träffade journalisten Peter Nyman som fungerar 

som Folktingets moderator i sommarens SuomiAreena-diskussion. 

31.1.2019 Maria Larma träffade Kari Vatanen om förnyelser gällande Svenska veckans webbplats. 

Besök på Folktinget 

7.1.2019 Gearóidín McEvoy från the School of Law and Government at Dublin City University 

besökte Folktinget och intervjuade Markus Österlund om språkliga rättigheter.  

Februari 

Tal och seminarier 

12.2.2019 Seminarium om svenskans ställning i huvudstadsregionens kommuner för 

tjänsteinnehavare och förtroendevalda från Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. 

Camilla Grundström deltog. 



 

27.2.2019 Magmas seminarium om EU-valet, Peggy Heikkinen deltog. 

Möten 

 

4.2.2019 Kansliets interna planeringsdag på Skatudden. 

7.2.2019 Markus Österlund och Stina Heikkilä träffade Henrik Lindberg från Parad Media för att 

diskutera samarbete kring Svenska dagens tv-sändning. 

12.2.2019 Markus Österlund deltog i Delegationen för Språkärendens möte på Ständerhuset. 

13.2.2019 Kultur- och medieutskottets möte på kansliet. 

14.2.2019 Maria Larma höll möte (1) för Svenska veckan arbetsgruppen på Luckan. 

14.2.2019 Delegationen för barnskyddsenheterna, som lyder under Institutet för hälsa och välfärd 

THL, delegationens svenskspråkiga sektion, höll möte. Camilla Grundström deltog. 

15.2.2019 Förvaltningsutskottets möte på kansliet. Vava Lunabba, specialsakkunnig vid 

justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, 

informerade om språkliga rättigheter och digitalisering. 

20.2.2019 Utbildningsutskottets möte på kansliet. 

21.2.2019 Johanna Lindholm deltog i samkommunen Kårkullas möte med Österbottens 

landskapsberedning för att diskutera Kårkullas framtid. 

28.2.2019 Kultursamarbetsmöte för huvudstadsregionen på Luckan. Maria Larma deltog. 

28.2.2019 Markus Österlund träffade Olav Jern, ordförande för Finlandssvenskt Samarbetsforum. 

Besök på Folktinget 

13.2.2019 Henrik Meinander och Johan Kvarnström besökte Folktinget för att tillsammans med 

Markus Österlund och Kristina Beijar diskutera Folktingets historik. 

28.2.2019 Revisor Rabbe Nevalainen besökte Folktinget och träffade Markus Österlund. 

Mars 

Press och pressmeddelanden 

4.3.2019 Pressinbjudan till Folktingets jubileumsseminarium Ett steg vidare: Medier och identitet 

i Svenskfinland 19.3.2019 i Helsingfors. 

Tal och seminarier (kommande) 

19.3.2019 Folktinget ordnar seminariet Ett steg vidare. Medier och identitet i Svenskfinland, på 

Musikhuset i Helsingfors. Folktingsordföranden öppnar seminariet, ordföranden för 

kultur- och medieutskottet presenterar talarna.  

Möten 

1.3.2019 Peggy Heikkinen deltog i informatörsträff på Luckan i Helsingfors. 

1.3.2019 Markus Österlund deltog i seminariet Tulevaisuuteen katsova päätöksenteko och i 

PALO-projektets samarbetslunch där man bl.a. presenterade resultatet från de 

medborgarråd som arbetat i Korsholm. 



 

5.3.2019 Markus Österlund träffade Andreas Rundlöf, marknadsföringsdirektör vid KSF Media, 

för att diskutera samarbete och annonsering. 

 

6.3.2019 Arbetsutskottets möte på riksdagen. 

8.3.2019 Maria Larma höll inledande möte för samarbetspartners i Café Svenskfinland på 

SuomiAreena 15–19.7. 

8.3.2019 Markus Österlund och Peggy Heikkinen träffade moderatorn för medieseminariet 19.3 

Stefanie Sirén-Heikel.  

12.3.2019 SLS sammankallade till planeringsmöte om Helsingfors bokmässa. Maria Larma 

deltog. 

13.3.2019 Styrelsemöte på riksdagen 

Besök på Folktinget 

7.3.2019 Christer Holmlund, förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund, besökte 

kansliet. Markus Österlund och Camilla Grundström fungerade som värdar. 

Beslut: Informationen antecknades för kännedom. 

§14. Följande möte 

Beslut:  Det konstaterades att detta möte var den här styrelsens sista möte. 

§15. Mötet avslutas  

Mötet avslutades klockan 14.20. 

 

 

 

Thomas Blomqvist   Jacob Storbjörk 

ordförande §§ 10-15   ordförande §§ 1-9 

 

 

 

Ulla Salmenheimo-West   Thorolf Sjölund 

protokolljusterare   protokolljusterare 

 

Markus Österlund 

sekreterare 

 

  

 


