STYRELSEPROTOKOLL 1/2022
Protokoll fört vid Svenska Finlands folktings styrelsemöte 18.3.2022 kl. 13.32 via den digitala
plattformen Zoom

Närvarande:
Ordinarie

Ersättare

Ordförande
Sandra Bergqvist, sfp

(x)

Kjell Wennström, sfp

( )

Vice ordförande
Matilda af Hällström, saml
Johan Kvarnström, sdp

(x)
(x)

Kimmo Sasi, saml
Nils-Johan Englund,
sdp

( )
( )

Medlem
Freja Pontán, sfp
Suzanne Sjöholm, sfp
Niklas Mannfolk, sfp
Elin Blomqvist-Valtonen, sfp
Michael Nyberg, sfp

(- )
(x)
(- )
(- )
(x)

(-)
( )
(x)
(x)
( )

Catarina Silvander, sfp
Helena Boucht-Lindeman, sfp
Roberth Sjöström, sfp
Thorolf Sjölund, saml
Michael Berner, saml

(x)
(x)
(x)
(x)
(-)

Anna Caldén, sdp
Anton Nilsson, Åland
Liz Mattsson, Åland

(x)
(x)
(x)

Katarina Alanko, de gröna (till 14.58)
May-Gret Axell, kd

(x)
(x)

Peter Hackman, sfp
Petteri Kaleva, sfp
Solveig Halonen, sfp
Christoffer Hällfors, sfp
Marie Bergman-Auvinen,
sfp
Antti Koivukangas, sfp
Monica Asplund, sfp
Johanna Borg, sfp
Virva Wahlstedt, saml
Annika Warras-Stjernvall,
saml
Carita Henriksson, sdp
Wille Valve, Åland
Jesper Josefsson,
Åland
Anna Funck, vf
Pia-Maria Gardberg,
de gröna

( )
(- )
( )
( )
(x)
(- )
( )
(- )
(x)
( )

Närvarande tjänstemän:
Christina Gestrin
Camilla Grundström, sekreterare
Kristina Beijar
Anna Jungner-Nordgren
Stephanie Lindberg
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§1. Mötet öppnas
Ordförande Sandra Bergqvist öppnade mötet klockan 13.30.
§2. Stadgeenlighet och beslutsförhet
Beslut:

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§3. Val av protokolljusterare
Beslut:

Till protokolljusterare valdes Matilda af Hällström och Liz Mattsson.

§4. Godkännande av föredragningslistan
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

§5. Protokoll från föregående möte
Beslut:

Protokollet från mötet 8.12.2021, bilaga 1, godkändes.

§6. Allmänpolitisk diskussion
Ordförande Sandra Bergqvist konstaterade inledningsvis att Rysslands invasion i Ukraina
påverkar också indirekt Finland på olika plan. Vi kommer att se ukrainska flyktingar i den
svenskspråkiga småbarnspedagogiken och i skolorna, ukrainare som väljer att integreras på
svenska och så vidare.
Arbetet med att bygga upp strukturerna i välfärdsområdena är i full gång. Bergqvist sade att
det beredningen av det specialuppdrag som Egentliga Finland fick inte kommit i gång på
förväntat sätt. Det har visat sig att tolkningen av lagen varierar. Mera styrning behövs.
Bergqvist har diskuterat frågan med familje- och omsorgsminister Lindén.
II vice ordförande Johan Kvarnström lyfte problemet med att många valt bort svenskan och
finskan i studentskrivningarna. Han berättade vidare att planerna att flytta arbets- och
näringstjänsterna till kommunerna framskrider. Enligt lagförslaget ska en kommun eller
samarbetsområde ha 20 000 arbetsföra, men kommuner kan anhålla om dispens från
antalet på till exempel språklig grund.
Folktingssekreterare Christina Gestrin berättade att Folktinget hörts om språkberättelsen i
riksdagens grundlagsutskott och lämnat ett skriftligt utlåtande i samma ärende.
I vice ordförande Matilda af Hällström påminde att Folktinget ska hålla sig till sin
lagstadgade uppgift även om situationen globalt förändras.
Christoffer Hällfors ansåg att Folktinget ska arbeta för att flera frivilliga försvarskurser på
svenska ordnas.
Beslut:

Diskussionen antecknades för kännedom.

§7. Komplettering av Folktingets styrelse
Elin Blomqvist-Valtonen har anhållit om att få avgå från Folktingets styrelse.
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Beslut:

Styrelsen föreslår för sessionen att Elin Blomqvist-Valtonen beviljas avsked från
Folktingets styrelse och att sessionen väljer en ny styrelsemedlem för den
återstående mandatperioden.

§8. Verksamhetsberättelsen
Christina Gestrin presenterade verksamhetsberättelsen för år 2021.
Beslut:

Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen för år 2021 i bilaga 2 och gav
kansliet fullmakt att göra eventuella tekniska korrigeringar i texten.
Verksamhetsberättelsen kompletteras med revisionsberättelsen efter att
styrelsen undertecknat bokslutet.

§9. Bokslutet
Folktingssekreterare Christina Gestrin presenterade bokslutet för 2021.
Beslut:

Styrelsen godkände bokslutet i enlighet med bilagorna 3–4.

§ 10. Kallelse till sessionen, sessionshandlingar, motioner
Beslut:

Styrelsen godkände sessionshandlingarna i bilaga 5 och gav kansliet fullmakt
att göra tekniska korrigeringar i handlingarna.

§ 11. Val av revisor
Folktingets långvariga revisor Rabbe Nevalainen har meddelat att han inte fortsätter som
revisor för Folktinget efter år 2021. Folktingssekreteraren har med hjälp av Navigator
Partners begärt anbud på revisorstjänster. Hon redogjorde för anbudsprocessen och de
inkomna offerterna.
Beslut:

Styrelsen beslöt föreslå för sessionen att KPMG väljs till Folktingets
revisionsbyrå.

§ 12. Folktingets framtidsstrategi
Folktingssekreteraren presenterade förslaget till Folktingets framtidsstrategi 2030.
Beslut:

Styrelsen godkände utkastet till Folktingets framtidsstrategi, bilaga 6. Strategin
godkänns av sessionen.

§13. Internationell verksamhet
Anna Jungner-Nordgren gav en översikt över Folktingets aktuella internationella verksamhet.
Beslut:

Informationen i bilaga 7 antecknas för kännedom.

§14. Övriga ärenden
-

Kommunikations- och evenemangsansvariga Stina Heikkilä har beviljats tjänstledighet
för tiden 12.3.2022-1.3.2023. Johan Lindholm har valts till hennes vikarie. Lindholm
inleder sitt arbete den 11 april 2022.
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-

Beslut:

Ansvaret för Folktingets kollektivavtal överförs från JHL till AKAVA (YTN). Elin
Blomqvist-Valtonen har utsetts till avtalsförhandlare för AKAVA. En översyn av
avtalet påbörjas.
Informationen antecknades för kännedom.

§15. Anmälningsärenden
-

-

Beslut:

VPS webbinarium för förtroendevalda och allmänheten om planeringen av den
svenska verksamheten i de tvåspråkiga välfärdsområdena den 23 mars klockan 1517.00 på Zoom
Lansering av Ge ditt barn en gåva på biblioteket Ode den 27 april klockan 8.30-10.00
Folktingets session den 6–7 maj i Lilla parlamentet i Helsingfors. Sessionen hålls den
7.5. På fredagen den 6.5 ordnas ett seminarium med arbetsrubriken ”nordiskt
samarbete kring fred- och konfliktlösning”
Psykiatriwebbinarium den 12 maj på Zoom
Seminarium i samarbete med och på Finlands ambassad i Stockholm den 9 juni
klockan 15.30
SuomiAreena i Björneborg 11–15 juli 2022
De finlandssvenska Integrationsdagarna ordnas 26-27.9.2022
Informationen antecknades för kännedom.

§16. Följande möte
Beslut:

Följande styrelsemöte hålls den 13 juni klockan 12.00.

§17. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 15.47.

Sandra Bergqvist
ordförande
Matilda af Hällström
protokolljusterare

Liz Mattsson
protokolljusterare

Camilla Grundström
sekreterare
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