Bilaga 1/6 § av 13.4.2015
VERKSAMHETEN ÅR 2014
Allmänt
Året var Finlands Svenska Socialförbunds 86 verksamhetsår.
Administration
Under året tillämpades de reviderade stadgarna. Styrelsen för år 2014
fastställdes på årsmötet i april. Styrelsen representerar olika yrkesgrupper och
regioner i Svenskfinland. Verksamhetsledaren är anställd på deltid. Bokföringen
sköts av en utomstående firma.
Nätverksträffar
Förbundets allmänna mål förverkligas till stor del genom att ordna
nätverksträffar för svenskspråkiga socialarbetare. I små svensk- och tvåspråkiga
kommuner jobbar många socialarbetare ensamma och då är nätverksträffarna av
stor vikt. En del av nätverksträffarna har ordnats i samarbete med andra
organisationer. Under året deltog 208 personer i förbundets nätverksträffar. Sju tillfällen förverkligades, fem i Österbotten och två i Nyland. Årets teman var
handikappservice, utkomststöd, vård i hemmet samt barnskydd.
Samarbete
En liten organisations möjlighet att påverka ligger mycket i samarbete samt i
utnyttjande av styrelsemedlemmars kontaktnät och plats i samhället. FSSF är
medlem i några nationella organisationer och har ett brett och väl fungerande
nätverk. Förbundet är representerat i bl.a. styrelsen för LSKL, styrelsen för USM,
fullmäktige för FDUV, arbetsgruppen för Juridiskt ombud och redaktionsrådet för
tidskriften SOS Aktuellt.
Påverkan
Att synas i olika sammanhang är viktigt för att få sin röst hörd. Synligheten har
under året varit god. Förbundets verksamhet presenterades genom medverkan i
olika arbetsgrupper och nätverk samt deltagande i publika evenemang. Förbundet
gav under året utlåtanden både enskilt och gemensamt med samarbetsparter i frågor
som rörde bl.a. socialvårdslagen och social- och hälsovårdsreformen.
Medlemskåren
Vid årets utgång hade Socialförbundet 301 personmedlemmar. Organisationsmedlemmarnas antal är fem. Förbundet hade vid årets utgång sex hedersmedlemmar. Kontakten med medlemmarna skedde i huvudsak via Medlemsbrevet,
informations e-post, Facebook, nätverksträffar, kongress och förbundets webbsida.
Resurser
Bokslutet uppvisar ett överskott, till stor del tack vare nätverksträffarna. Bidraget
från RAY var under året 40 000 euro. Socialförbundet erhöll även bidrag från SAMS,
Svenska folkskolans vänner och William Thurings stiftelse. Under året har fyra
stipendier betalts ut.
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1

ALLMÄNT

Finlands Svenska Socialförbund är en intresseorganisation för svenskspråkiga
anställda, förtroendevalda och registrerade föreningar som verkar inom det sociala
området i Finland. Socialförbundets målsättning är att sammanföra dessa parter, att
förbättra deras teoretiska och praktiska insikter inom det sociala området, att främja
organiserat samarbete mellan olika sektorer och aktörer och att aktivt delta i
samhällsfrågor.
Socialförbundet grundades 19.2.1928 som Föreningen för Finlands svenskspråkiga
fattigvårdsfunktionärer. År 1943 ändrades namnet till Finlands svenska vårdfunktionärers förening. Namnet Finlands svenska socialarbetare antog man år 1949 och det
nuvarande namnet har gällt från år 1982. Förbundets hemort är Helsingfors. Kansliet
finns sedan maj 2011 på kommungården i Vörå. Förbundet har haft deltidsanställd
verksamhetsledare sedan 1992.
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ADMINISTRATION

MÅL:
-

arrangerar Socialförbundets administration och ledning på ett ändamålsenligt
sätt.

VERKSTÄLLIGHET:
- tillämpar godkända reviderade stadgar från början av år 2010
- kallar till förbundsmöte före utgången av april månad
- styrelsen sammankommer till 4-6 sammanträden under året
- verksamhetsledaren sköter den löpande verksamheten på 75 % tills vidare
och bokföringsfirman Assets Oy sköter bokföringen fr.o.m. 1.1.2011.
RESULTAT
I styrelsen för år 2014 ingick följande personer (ersättaren inom parentes):
2014-2016 Anna Lena Karlsson-Finne, ansvarig instruktör, socialhälsovårdsnämndens ordförande, Grankulla, ordförande
(Helena Nissilä)
2012-2014
Britt-Helen Tuomela-Holti, planerare, Jakobstad, viceordförande
(Åsa Nyberg-Sundqvist, fortbildningsplanerare, Pedersöre)
Rita Lindholm-Wirtanen, pensionär, tidigare föreståndare, Raseborg
(Theresa Vihlman, enhetschef, Raseborg).
2013-2015
Yvonne Holming, socialdirektör, Korsnäs
(Jörgen Pind, idrottsplanerare, Raseborg)
Susann Peltonen, socialsekreterare, Geta
(Keijo Sjöblom, socialsekreterare, Lemland).
2014-2016
Ann-Mari Backman, föreståndare, Åbo
(Janina Dahla, minneskoordinator, Pargas)
Pia Furu, enhetschef, Sibbo
(Stefan Mutanen, verkställande direktör, Raseborg)

och
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Styrelsen sammanträdde fyra gånger under året och antecknade 79 paragrafer. Alla
fyra sammanträden hölls i Helsingfors. Kallelsen med föredragningslista sändes till
ordinarie ledamöter i elektroniskt format, och även i övrigt distribuerades kallelsen
och protokollen i elektronisk form. Alla protokoll med självproducerade bilagor lades
ut på webbsidan. Styrelse- och årsmötesprotokollen har delgetts medlemsföreningarna och revisorerna. Arvode har utbetalats till ordförande. För deltagande i
styrelsens arbete har resorna ersatts och lunch erbjudits.
Politices magister Maria Helsing-Johansson, Vörå är anställd verksamhetsledare
sedan 1.1.2011. Verksamhetsledaren blev moderskapsledig 4.8.2014 och som
vikarierande verksamhetsledare har politices magister Emma-Lena Lybäck fungerat
fr.o.m. 4.8.2014. Vakansen är 75 % av heltid (27 timmar/vecka). Verksamhetsledaren
fungerar som styrelsens sekreterare. Bokföringsfirman Assets Kp Oy sköter
förbundets bokföring och löneutbetalning.
Årsmötet hölls enligt de nya stadgarna 7.4 i Jakobstad i samband med kongressen.
På plats var 14 deltagare som fastställde bokslutet och årsberättelsen för föregående
år samt verksamhetsplanen och budgeten för åren 2014-2015. Mötet återvalde som
verksamhetsgranskare socialombudsman Birgitta Gran, Hangö och social- och
familjeservicechef Mirjam Waaramäki, Hangö. Till deras personliga ersättare
återvaldes grundtrygghetsdirektör Arne Nummenmaa, Raseborg och ekonomidirektör
Martin Nordman, Åbo. Mötet valde valutskott för år 2014-2015 i vilket Rita LindholmWirtanen som representant för Nyland, Paulina Eklund, Åland, Clara Kronqvist-Sundström, Åboland och Britt-Helen Tuomela-Holti, Österbotten (ordförande) ingår.
Årsmötet beslöt att medlemsavgiften höjs till 20 euro för personer och att avgiften
fortsätter vara 100 euro för organisationer.

UTVÄRDERING
Administrationen har fungerat bra och effektivt under året. Styrelsen har regelbundet
hållit möten och verksamhetsledaren har hållit tät kontakt med styrelsens ordförande
gällande den löpande verksamheten. Bokföringen som sköts av en utomstående
firma har fungerat bra. Verksamhetsledaren har effektivt skött den löpande
verksamheten på 75 %, men för att verksamheten ska kunna utvecklas ännu mera
borde det finnas resurser för ökad arbetstid.
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NÄTVERKSTRÄFFAR

3.1

Nätverksträffar

MÅL:
-

ordnar kongressen och minst fem nätverksträffar med sammanlagt 350-400
deltagare
ordnar lokala och regionala diskussioner kring aktuella frågor.

VERKSTÄLLIGHET:
- ordnar kongress.
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-

ordnar nätverksträffar i Österbotten, Nyland, Åboland och på Åland, på eget
initiativ, förslag eller på begäran, i egen regi eller i samarbete med
organisationer, utbildningsenheter, kommuner eller statliga myndigheter.

RESULTAT
Marknadsföringen av nätverksträffarna sker genom riktad information till
målgrupperna, via webbsidan, via Facebook samt genom Medlemsbrevet, SOS
aktuellt och FSKC:s nyhetsbrev.
Årets förbundskongress hölls i Jakobstad i samarbete med staden Jakobstad och
Svenska Studiecentralen. I dagarna deltog 80 personer. Temat för kongressen var
”Vård i hemmet”. Som föreläsare under dagarna fungerade koordinator för
närståendevård Jonna Skand, servicedirektör Bodil Grön, tf ledare för assistanspool
och familjevård Saija Westerlund-Cook, erfarenhetskunnig Sara Sundelin,
Frivilligverksamhetens koordinator Anne Salovaara-Kero, juridiskt ombud Erik
Munsterhjelm, doktorand Elisabeth Hästbacka, projektkoordinator Pamela Antila,
doktor i hälsovetenskaper Marianne Frilund, utvecklingschef Lisa Sipilä, lektor Sirkku
Säätelä, seniorrådgivare Harriet Harf, farmaceut Anne Ake samt medlingshandledare
Monica Bäck.
En nätverksträff med temat utkomststöd hölls i Raseborg 30.1.2014. Jur. dr. Eva
Gottberg föreläste om utlänningars rätt till utkomststöd och de nya direktiven som
Social- och hälsovårdsministeriet gett ut år 2013. 36 personer deltog.
En nätverksträff för socialarbetare inom handikappservice i norra svenska
Österbotten ordnades i Jakobstad 11.2 i samarbete med de juridiska ombuden UIrika
Krook och Erik Munsterhjelm från SAMS. På träffen diskuterades aktuellt inom
handikappservicen, SOTE-reformen, socialvårdslagen och sammanslagningen av
handikappservice- och specialomsorgslagen. 16 socialarbetare deltog.
2.4 hölls en nätverksträff med temat utkomststöd i Vasa. Jur. dr. Eva Gottberg
föreläste om utlänningars rätt till utkomststöd och de nya direktiven som Social- och
hälsovårdsministeriet gett ut år 2013. 28 personer deltog.
En nätverksträff för socialarbetare inom handikappservice i västra Nyland ordnades i
Raseborg 13.10 i samarbete med juridiskt ombud Cecilia Magnusson från SAMS. På
träffen
diskuterades
aktuellt
inom
handikappservicen,
SOTE-reformen,
socialvårdslagen
och
sammanslagningen
av
handikappserviceoch
specialomsorgslagen. 10 socialarbetare deltog.
En nätverksträff för socialarbetare inom handikappservice i
i Närpes 20.10 i samarbete med de juridiska ombuden
Magnusson från SAMS. På träffen diskuterades aktuellt
SOTE-reformen, socialvårdslagen och sammanslagningen
specialomsorgslagen. 5 socialarbetare deltog.

Sydösterbotten ordnades
UIrika Krook och Cecilia
inom handikappservicen,
av handikappservice- och

5.11 i Vasa ordnade förbundet en nätverksträff inom barnskyddet i samarbete med
Vasa förvaltningsdomstol. Under dagen föreläste äldre konstapel Robert Sandvik,
kurator Tanja Sabel, kommunikationschef Päivi Musakka, offentligt rättsbiträde Sylvia
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Cederberg-Kola, tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo och ledande socialarbetare
Pia Kotanen. 71 personer deltog i nätverksträffen.

Årets ros 2014 tilldelades Stefan Näse från Pedersöre för sina mångåriga insatser
inom social- och hälsovården i Svenskfinland samt för sitt stora engagemang inom
Socialförbundet.

Nätverksträffar 2011-2014
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Deltagare i nätverksträffar 2011-2014
350

323
269

300

246

250
181

200
150
100
50

2014

2013

2012

2011

0

UTVÄRDERING
Antalet nätverksträffar nådde målet. Antalet deltagare var långt från det uppsatta
målet, vilket dels kan bero på att många kommuner har dragit ner på sina budgeter
p.g.a. det dåliga ekonomiska läget i samhället just nu. Tre av träffarna hade
dessutom en ganska liten målgrupp i och med att de främst riktade sig till
socialarbetare inom handikappservice.
Träffarnas regionala spridning under året kunde varit bättre, i och med att träffar
ordnades endast i Österbotten och Nyland. Regionerna Åland, Åboland och Nyland
är fortsättningsvis utmanande för förbundets verksamhet och det krävs stora
arbetsinsatser för att komma in på marknaden där. Samarbete med andra arrangörer
och mycket aktiv marknadsföring har i viss mån varit en lösning.
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3.2

Deltagande i extern utbildning

Medlemmarna i styrelsen har i mån av möjligheter kunnat delta i kurser och liknande
på förbundets bekostnad. Tillfällen, som bekostats av arbetsgivaren, har också kunnat utnyttjas för Socialförbundets syften.
Verksamhetsledaren har deltagit i utbildning eller motsvarande som ansetts vara till
nytta för verksamheten eller för hennes arbete. Det är dels fråga om att knyta nyttiga
kontakter och dels samarbete i någon form. Styrelseordförande och
styrelseledamöterna har deltagit i olika utbildningar på tjänstens vägnar, vilket också
kommit Socialförbundet till nytta. Verksamhetsledaren och vikarierande
verksamhetsledaren har deltagit bl.a. i Kulturfondens organisationskonferens, SAMS
organisationskonferens, samt seminariedagar kring aktuella teman arrangerade av
SOSTE och RAY.
4

SAMARBETE

MÅL:
-

deltar i samarbetsprojekt som ligger i linje med förbundets strävanden
håller samarbetsparter och medlemmar ajour om utvecklingen inom socialoch hälsovården i Finland och Norden.
medverkar i nätverk inom Finland och Norden.
Påverkar den svenska servicen inom SOSTE och utreder FSSF:s roll inom
SOSTE.
Samarbetar och utreder en sammanslagning med den fd. föreningen
Finlandssvenska vårdare

VERKSTÄLLIGHET:
- deltar i sammanträden, planeringsgrupper och aktioner
- påverkar som medlem i centralorganisationen SOSTE och övriga
organisationer inom det sociala området
- använder för informationsspridning Medlemsbrevet, förbundets hemsida,
Facebook, tidningarna Omslaget och SOS Aktuellt.
- samarbetar med andra organisationer gällande gemensamma utbildningar och
konferenser.
- utnyttjar styrelsemedlemmarnas nätverk och kunskap.
- håller sig ajour om aktuellt inom social- och hälsovården i Norden, genom
infobrev och kontakt med organisationer i de nordiska länderna.
- anlitar i mån av möjlighet nordiska föreläsare till kongressen och
föreläsningar.
- möjliggör i mån av möjlighet styrelsemedlemmars deltagande i nordiska
konferenser.
- håller kontakt med personal och styrelsemedlemmar inom SOSTE och lyfter
fram den svenska servicen.
RESULTAT
Förbundet är medlem i följande centralorganisationer och –förbund (valda ombud
inom parentes):
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-

Centralförbundet för Barnskydd (Anna Lena Karlsson-Finne)
Svenska studieförbundet (verksamhetsledaren)
Understödsföreningen
för
svenskspråkig
missbrukarvård
(verksamhetsledaren)
Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (vik.
verksamhetsledaren).

Utsedda representanter har i mån av möjlighet deltagit i vår-, höst- och förbundsmöten.
Socialförbundet har tecknat aktier i Det finlandssvenska kompetenscentret inom det
sociala området. Vik. verksamhetsledaren fungerar som suppleant i bolagets
styrelse.
Socialförbundet hör till initiativtagarna till tidskriften ”SOS Aktuellt - Samhälle och
Socialt utbud”. Utgivningen inleddes år 2005 och tidningen fick de första åren bidrag
av Svenska kulturfonden och Svenska Konstsamfundet. RAY:s projektbidrag för tre
år övergick till riktat bidrag från 2010, men man efterlyste bredare uppslutning kring
tidningen framöver. Verksamhetsledaren har suttit som medlem i redaktionsrådet.
Finlands Svenska Handikappförbund är huvudman för tidningen som har en anställd
redaktionschef. Styrelsen för FSSF har upprepade gånger framfört sitt önskemål om
ett bredare socialpolitiskt innehåll. Tidskriften fyllde under året 10 år, vilket firades
med ett lyckat jubileumsseminarium i Helsingfors 22.10. Huvudtalare var Lina
Thomsgård. Verksamhetsledaren deltog i planeringen av jubiléet som medlem i
redaktionsrådet.
Finlands Svenska Handikappförbund var huvudman också för det RAY -finansierade
projektet ”Juridiskt ombud”. Den första projektpersonen anställdes år 2007 för att på
svenska bl.a. informera om handikappfrågor, fungera som rådgivare och utarbeta ett
handikappolitiskt åtgärdsprogram för Svenskfinland. Projektparterna fördelade
underskottet från år 2009. Från år 2010 överfördes ansvaret till FDUV i enlighet med
RAY:s krav. Samtidigt ändrades stödet från RAY till riktat bidrag och personalen
utökades med en jurist. Numera är SAMS - Samarbetsförbundet kring
funktionshinder rf administratör av verksamheten som har två anställda jurister.
Verksamhetsledaren ingår i arbetsgruppen för Juridiskt Ombud.
Verksamhetsledaren har under året fungerat som ordinarie medlem i styrelsen för
Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård rf. Anna Lena KarlssonFinne är ordinarie medlem i fullmäktige för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
med verksamhetsledaren som ersättare.
Föreningen Finlandssvenska vårdare avslutade sin verksamhet år 2013.
Diskussionerna kring ett samarbete ledde till att Finlandssvenska vårdare överförde
ca 10000 euro till Socialförbundets konto. Dessa pengar ska öronmärkas för att
ordna kurser för hemvårdare. Socialförbundet fick även tillgång till vårdarnas
medlemsregister. Under våren skickades ett brev till personerna i medlemsregistret
där de inbjöds att bli medlemmar i Socialförbundet.
Diskussioner med SOSTE:s personal och styrelsemedlemmar ledde till att ett föravtal
skrevs under hösten för att trygga den svenska verksamheten inom
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takorganisationen. Enligt avtalet övergår FSSF:s verksamhetsledare i SOSTE:s tjänst
fr.o.m. 1.3.2015, förutsatt att RAY beviljar SOSTE bidrag för den svenska
verksamheten. I december 2014 meddelade RAY att SOSTE beviljas bidrag för
ändamålet. Ett slutligt avtal kommer därmed att diskuteras och skrivas i början av år
2015.
Under året förekom inga personliga kontakter med de nordiska systerorganisationerna. Inbjudan till kongressen skickades enligt gammal tradition till de nordiska
organisationerna.
FSSF ingår bl.a. i det av NOPUS grundade nätverket ”Nordiskt nätverk – kunskapsutveckling” och finns under länkar på flera andra organisationers webbsidor, mestadels i Finland men också utomlands. Också en del företagsliknande organisationer
har infört förbundets uppgifter i sitt register över föreningar. I Medlemsbreven togs in
information och nyheter från Europa.
UTVÄRDERING
Medverkan i ovan nämnda samarbete och grupper har stor betydelse för Socialförbundets synlighet och möjligheter att påverka. Gemensamma aktioner ger mera
tyngd i frågor av gemensamt intresse för i första hand Svenskfinland. Samarbetet tar
i anspråk en stor del av verksamhetsledarens tid på grund av resorna.
Kontakterna med de nordiska systerorganisationerna har under åren, närmast av
ekonomiska skäl, mestadels skötts per post och genom att utväxla medlemsblad.
Mest har det varit kontakter med Norsk Helse- og Sosiallederlag, NHSL (numera
Norsk Helse og Velferdsforum, NHV), Sveriges Socialförbund och Föreningen
Sveriges Socialchefer, FSS. Samarbetet med de nordiska föreningarna har stagnerat, sannolikt till följd av deras starka engagemang i det europeiska nätverket ESN.
Deltagande i seminarier och samarbete utanför Norden kräver större ekonomiska
resurser än vad Socialförbundet förfogar över. Då förbundet inte heller är medlem i
ESN eller någon annan internationell organisation finns det små möjligheter att knyta
närmare kontakter. Information kan fås i andra hand via andra samarbetsparter och
media.
5

PÅVERKAN

MÅL:
-

-

fäster myndigheternas uppmärksamhet på behov av service i och
lagstiftningen med tanke på svensk- och tvåspråkiga kommuner samt följer
upp hur strukturreformerna påverkar social- och hälsovården i kommunerna
följer med och informerar om sociallagstiftningen och övrig aktuell lagstiftning
reagerar på företeelser och situationer av betydelse för medlemskåren
arbetar för ökad förståelse för socialt arbete och vårdarbete
fäster uppmärksamhet på tillgången till för sektorn viktig yrkeslitteratur,
forskningsresultat, undersökningar och centrala publikationer på svenska.

VERKSTÄLLIGHET:
- gör uttalanden och utlåtanden till berörda parter och i medierna.
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-

-

verkar för upprättande av nätverk för svenskspråkig personal.
planerar och vidtar nödvändiga åtgärder bl.a. i samarbete med statliga
myndigheter, Kommunförbundet, SOSTE, LSKL, Folktinget och övriga
intresseorganisationer inom ramen för utvecklingsprojekten för social- och
hälsovården och andra liknande projekt
medverkar i olika arbetsgrupper.
diskuterar tillsammans med andra aktörer koordineringen av svensk
missbrukarvård i Svenskfinland.

RESULTAT
Situationen inom det socialpolitiska fältet följdes upp och påverkades bl.a. via olika
samarbetsgrupper. Socialförbundet lämnade in två utlåtanden till social- och
hälsovårdsministeriet under året, ett gällande förslaget till social- och
hälsovårdsreformen och ett gällande förnyelsen av socialvårdslagsstiftningen.
Styrelsemedlemmarnas nätverk och tjänsteställning har också kunnat utnyttjas för att
i förbundets namn kunna påverka. Socialförbundet har lyft upp behovet av
svenskspråkig verksamhet inom organisationen SOSTE.
UTVÄRDERING
Med tanke på resurserna har Socialförbundet skött intressebevakningen föredömligt
under året. Intressebevakning är en viktig del av förbundets verksamhet, både med
tanke på målsättningen och på medlemskårens behov. För att lyckas med
målsättningen krävs fungerande nätverk och samarbete med andra organisationer.
Både nätverk och samarbete existerar. Dessutom behövs styrelsens och medlemskårens aktiva medverkan för att bli varse situationer som kunde påtalas eller kommenteras.
Kontakterna till Kommunförbundet och ministeriet borde stärkas ännu mera, för att
intressebevakningen ska bli ännu effektivare. Ambitionerna att påverka utgivningen
av facklitteratur på svenska eller översättning av sådan från finska har visat sig vara
svåra att förverkliga. Kravet avvisas oftast med hänvisning till avsaknad av resurser.
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RESURSER

6.1

Medlemskåren

MÅL:
-

-

värvar nya medlemmar och satsar på att öka medlemsantalet, så att
medlemsantalet är över 400 fram till 2016. Speciellt fokus läggs på att värva
studerande och nyutexaminerade.
håller regelbunden kontakt med medlemmarna
premierar och gör medlemskap lockande.

VERKSTÄLLIGHET:
- arrangerar en aktiv medlemsvärvningskampanj genom att ta studerande inom
yrkesutbildande enheter inom den sociala sektorn som en central målgrupp för
medlemsvärvningen och håller nära kontakt med studentkårerna på
utbildningsenheterna samt skickar informationsmaterial till arbetsplatserna och
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-

till medlemmar i social- och hälsovårdsnämnder i svensk- och tvåspråkiga
kommuner.
har kontakt via Medlemsbrevet en gång i kvartalet, via förbundets hemsida
samt förbundets Facebook-sida. Aktiverar sig på sociala medier.
Uppdaterar och utformar förbundets broschyrer och annat material för olika
målgrupper.
ger medlemmar 10-20 % rabatt på avgifter på förbundets kurser
erbjuder tidskrifterna Omslaget och SOS Aktuellt som medlemsförmån enligt
avtal med respektive utgivare
utdelar stipendier för deltagande i studieresor och kompetenshöjande
utbildning.

RESULTAT
Medlemsbrevet har utkommit fyra gånger under året, kvartalsvis, med intern information, material från facktidskrifter och reklam för kurser eller litteratur. Pappersupplagan var ca 300 exemplar under året. Utöver detta distribueras det till ett 25-tal medlemmar samt socialbyråerna elektroniskt. Medlemsbrevet kan också läsas på
förbundets hemsida. Förutom att egentliga medlemmar och medlemsorganisationer
fått Medlemsbrevet har det också sänts till ett antal personer i central ställning sett ur
FSSF:s synvinkel. Medlemsbrevet trycks i A5-format och innehåller bland annat
texter från juridiska ombuden och någon styrelsemedlem, samt stipendierapporter.
På webbsidan har funnits information om utbildning och annat aktuellt, bland annat
protokoll och utlåtanden. Förbundets webbsida har uppdaterats regelbundet och
innehåller även aktuella länkar från Social- och hälsovårdsministeriet.
Till medlemsförmånerna har hört tidningarna SOS Aktuellt och Omslaget samt lägre
deltagaravgift på de kurser förbundet arrangerat. Nya medlemmar har också fått 75årshistoriken. I SOS Aktuellt har ingått reklam om nätverksträffarna. I tidningen
Omslaget har inte under året publicerats material.
Information om förbundet har spritts i samband med nätverksträffarna och mejl till
socialkanslierna. Medlemsbreven, broschyrer och annat material har delats ut på
nätverksträffarna. Stipendierna utannonserades att sökas under hösten och fyra
medlemmar beviljades stipendium.
Ett brev skickades på våren till medlemmar i fd. föreningen Finlandssvenska vårdare
där de inbjöds att bli medlemmar i FSSF. Cirka 8 hemvårdare har ansökt om
medlemskap i FSSF.
Under året antogs 14 nya medlemmar och 13 medlemmar avslutade sitt medlemskap
i förbundet. 16 medlemmar uteslöts ur förbundet efter 4-5 års obetalda
medlemsavgifter. Antalet personmedlemmar var därmed vid årets utgång 301.
Antalet organisationsmedlemmar var vid årets slut fem. Dessa är Psykosociala förbundet, Förbundet Finlands svenska synskadade (FSS), KRAN, Svenska hörselförbundet och Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård (USM).
Socialförbundet har sedan 1978 till hedersmedlemmar kallat personer som på ett
förtjänstfullt sätt verkat för förbundets bästa. Vid årets ingång hade förbundet följande
hedersmedlemmar: Guy Hindrén, Kyrkslätt (1986), Nils Lindroos och Maj-Britt
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Strandberg, Ekenäs (1998), Sig-Britt Sahlberg, Ekenäs (2003), Theresia Lindström,
Borgå (2008) och Boris Björklund, Kronoby (2011).
Personmedlemmar 2011-2014
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UTVÄRDERING
Medlemsbrevet har fortsättningsvis fungerat som god kontaktlänk med medlemmarna. Referat från andra tidskrifter och aktuell information har fått positiv respons.
Webbsidan har i medeltal haft 408 unika besökare varje månad. Förbundets sida på
Facebook har 58 gillare. Tidningen Omslagets betydelse i detta sammanhang har
minskat.
Vid kurstillfällen nås de flesta potentiella medlemmar och information om Socialförbundet har sannolikt betydelse för ett beslut om att söka medlemskap. Arbetet med
att nå nya medlemmar kräver aktivare grepp. Speciellt kontakter med utbildningsenheter är viktiga. För att värva studerandemedlemmar krävs att kontakten till
studerande utvecklas med en ännu aktivare informationskampanj, bland annat
genom att delta i mässor, ordna föreläsningar på utbildningsenheterna och ordna
informationstillfällen för studerande. Aktiva medlemmar och en aktiv styrelse är
viktiga för att nå nya medlemmar.
6.2

Ekonomi

MÅL:
-

gör aktiva insatser för att trygga förbundets ekonomi och framtid
upprätthåller god teknisk beredskap och tillräckliga personresurser för den
verksamhet förbundet önskar bedriva
bedriver en aktiv verksamhet som medborgarorganisation.

VERKSTÄLLIGHET:
- påverkar aktivt genom olika insatser RAY och andra finansiärer.
- iakttar sparsamhet och gott omdöme i användningen av de resurser förbundet
har
- håller adb-utrustningen på god nivå och köper kanslitjänster enligt behov
- håller medlemsavgifterna på lämplig nivå
- söker aktivt finansiering från fonder och övriga källor.
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RESULTAT
FSSF köper kopierings- och postningstjänster samt en del kanslimaterial av Vörå
kommun.
Bokslutet visar på ett överskott på 17 715,96 euro. Likviditeten har under året varit
god. Utgifterna uppgick till 72244,89 euro och på inkomstsidan noterades 89960,85
euro. Penningautomatföreningens verksamhetsbidrag 40 000 euro har bildat grunden
för förvaltningen. Socialförbundet är infört i förhandsskatteuppbördsregistret och är
befriat från moms. Nätverksträffarna gav detta år ett överskott, 14556,22 euro.
Inräknat i den summan är ca 10 000 euro som fd. föreningen Finlandssvenska
vårdare överförde till FSSF. Under året fick förbundet 7529,55 euro från FPA i
lönestöd för den ordinarie verksamhetsledaren som var moderskapsledig.
Kommunbidragen var ungefär på samma nivå som tidigare år, trots att Helsingfors
stad som tidigare år har gett det största kommunbidraget inte gav något bidrag till
FSSF år 2014. Kommunbidragen uppgick till 2641,44 euro under året. Bidragen
varierade mellan 10 och 500 euro. Förslaget i anhållan till kommunerna var 3
cent/svenskspråkig kommuninvånare. Många kommuner ger dock inget bidrag p.g.a.
att förbundet inte har sin hemort i respektive kommun. Flera kommuner har också av
ekonomiska orsaker dragit in sina understöd till föreningar av olika slag. Inkomster
för medlemsavgifter var ungefär på samma nivå som föregående år.
Förbundet har även erhållit sammanlagt 11 000 euro från SAMS, Svenska
folkskolans vänner och William Thurings stiftelse.
Förbundet har haft en relativt kostnadseffektiv verksamhet under året och hade lägre
kostnader för bland annat adb-tjänster. På grund av verksamhetsledarens
moderskapsledighet och anställning av en vikarie hade förbundet större kostnader för
bl.a. lön och pensionspremier än budgeterat. Utgifterna för tidskriften SOS Aktuellt
var ovanligt stora, pga. att prenumerationsfakturan både för år 2013 och 2014
betalades under året. Närmare uppgifter om ekonomin framgår ur resultat- och
balansräkningen för år 2014.
Kommunala bidrag 2011-2014 (i euro)
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UTVÄRDERING
Verksamhetsledarens deltid har satt gränser för vilka satsningar som kan göras och
hur verksamheten kan utvecklas.
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Samarbetet med Vörå kommun kring kanslitjänsterna har fungerat utmärkt.
Socialförbundet har aktivt sökt finansiering från olika stiftelser och fonder och erhöll
under året flera bidrag. Medlemsavgifterna har hållits på en passlig nivå. De
kommunala bidragen har varit på en god nivå under året.
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