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Bästa medlem i Finlands Svenska Socialförbund rf!
Förbundsordförande Ulrika Krook omvaldes på årsmötet 2020 och lotsar vidare vårt förbund. I fram den
kommer vi ha e ståtligare och modernare skepp a segla med. E som klarar av alla de förändringar som vi
står för och som ibland kan segla lugnt och bara njuta av underbart väder och go sällskap. Ta del av – i den
bifogade ﬁlen - hennes personliga hälsning.
INNEHÅLL:
- vi når inte alla medlemmar just nu
- förbundets årsmöte 2020
- Informa on om medlemsavgi 2020
- PLOCK i händelser på annat håll: Aktuellt i: SOTE reformen, SOSTE Finlands social och hälsa rf och
Förbundsarenan
Bilagor i denna e-post:
- Förbundsordförandes hälsning
- faktura på medlemsavgi 2020
A nå alla MEDLEMMARNA
FÖRST ll utmaningen a nå alla medlemmarna. Det har framkommit a förbundets e-post inte når alla
medlemmarna. De har styrts in ll skräpkorgen eller så har e-posten kommit llbaka - ej levererad.
Dessutom är läget det a vi inte har e-postuppgi erna ll alla. Vi behöver med andra ord hjälp av er
medlemmar a nå ut ll så många som möjligt. E-postadresser vi saknar (alltså om du känner ll någon inte
få e-post av oss under det här året) kan ni skicka ll kansli@fssf.ﬁ. TACK för hjälpen!
ÅRSMÖTET 2020
Årsmötet arrangerades först den 13 oktober 2020 och det på distans i och med det undantags llstånd vi
levt i sen dig vår. Styrelsens sammansä ning är nu följande:
Ordförande Ulrika Krook
Ordinarie:
Muluken Cederborg
Jörgen Pind
Yvonne Holming
Veronika Snellman
Pia Furu
Saija Westerlund-Cook
På årsmötet inleddes en diskussion gällande förbundets stadgar och behovet av a ändra dem. Det var
bland annat paragrafen om vem som är medlem, a den bör göras mera öppen i s l med: Envar verksam
inom det sociala området, som omfa ar föreningens sy en och stadgar, kan bli medlem i förbundet.
Diskussion fördes också gällande sammansä ningen av styrelsen och perioden man väljs för. En tanke är a
frångå personliga ersä are ll e bestämt antal ersä are. Behovet av ordförandes personliga ersä are
ifrågasa es i och med a det är vice ordförande som träder in när ordförande har hinder.
Allmänt konstaterades a stadgarna är i behov av förnyelse a det framgår tydligt och klart a förbundet är
en ideell förening. Dessutom skulle det vara vik gt a i stadgarna nämna hybrid-möjligheter vad gäller
verksamhets- och mötesform (e-postmöte och möjligt med deltagande på distans). Årsmötet beslöt a en
beredning görs ll årsmötet 2021 med förslag på förändringar i förbundets stadga.
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MEDLEMSAVFIGT 2020
På föreningens årsmöte 2019 beslöts a medlemsavgi erna halveras för innevarande verksamhetsår 2020
och återgår ll höjd medlemsavgi år 2021. På årsmötet 2021 kommer vi även a föra en allmän diskussion
om medlemsavgi ens betydelse för förbundets verksamhet.
Det raba erade medlemsavgi en är:
- för personmedlem är 10 euro
- för organisa onsmedlem är 50 euro
- för studerande är gra s (max 3 år)
- för pensionärsmedlemmar är 5 euro
Betalningsuppgi er:
Mo agarens kontonummer: FI40 5567 7220 0140 46
Referens (i meddelanderutan): NAMN och år 2020
Förfallodatum: 10.12.2020
FAKTURA bifogas.

***** PLOCK i händelser på annat håll ******
SOTE reformen
Strukturreformen inom social- och hälsovården SOTE framskrider och regeringens plan är a den ska ro i
hamn och organiseringsansvaret överföras på landskapen januari 2023. Det lämnades 773 utlåtanden när
förslaget var på remiss i september 2020. Socialförbundet har även lämnat kommentarer och framförallt ly
fram personalen och framförallt behovet av a förtydliga även sociala sektorn i förslaget. Några plock ur
förbundets utlåtande:
- Exempelvis poängteras kompetensen och upprä hållande av den hos personalen inom hälso- och
sjukvården på ﬂera ställen i lagförslaget utan a man nämner a de a är lika vik gt för socialvårdens
personal.
- Socialarbetarnas roll med deras utbildning och kompetens kommer a vara central i genomförandet av
reformen och målsä ningen med den.
- Förvaltningsreformen kommer också a ställa nya krav på utbildningen där mångprofessionalism och
stärkta insikter i rä svetenskap, förvaltning och ekonomi accentueras. Denna utbildning och kompetens
kommer a behövas i ledningen. Det är nu tveksamt om det syns llräckligt bra i proposi onen e ersom
strukturen i huvudsak utgår från hälso- och sjukvårdens uppbyggnad. Tyvärr har det här inte beaktats
gällande de svenskspråkiga strukturerna och därför anser vi a det behövs e obligatoriskt samarbete.
- Vårdlandskap byts ut ll landskap - det här för a ly a fram sociala sektorn i e jämlikare läge med
hälsovården i själva begreppet.
Socialförbundets utlåtande i sin helhet kan du ta del av på förbundets webbplats: fssf.ﬁ
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*****
SOSTE Finlands social och hälsa rf
Förändringarna i omvärlden tvingade också organisa onerna a göra ändringar i sin verksamhet: innehåll,
målgrupper och verksamhetsform måste ses över, poängterar SOSTEs generalsekreterare Ver Kiukas i sin
inledning i organisa onsbarometern 2020 (Järjestöbarometri 2020). Det är både na onella och lokala
föreningar som deltagit i enkätundersökningen som sammanställts i en publika on, som också är llgänglig
på nätet.
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry sammanfa at i barometern fyra slutsatser med rekommenda oner
gällande föreningars verksamhet. Slutsatserna är:
1: Föreningarnas rådgivning når särskilt sårbara grupper
2: Organisa onerna har börjat vidta klimatåtgärder
3: Organisa onerna är beredda a beakta spelproblem i sin verksamhet
4: Verksamhetsledarna för riksorganisa oner upplever a styrelsearbetet huvudsakligen fungerar bra
*****
Förbundsarenan
Svenska studieförbundet är från och med år 2020 Förbundsarenan. Beslut om namnändringen gjordes på
höstmötet 2019 och är därmed nu registrerad som Förbundsarenan i Föreningsregistret.
Förbundsarenan har på höstmötet 3.11.2020 valt ny styrelseordförande och ändrat på modellen gällande
medlemsavgi en. Viveca Hagmark (Förbundsdirektör för Folkhälsans förbund) har valts ll ordförande för
Förbundsarenan för år 2021. I en takorganisa on för förbund med 65 medlemsorganisa oner har modellen
gällande storleken på medlemsavgi en återkommande diskuterats, den har varit lika för alla. På höstmötet
3.11.2020 har ändringar i modellen ändrats där grundtanken är a medlemsavgi ens storlek speglar
medlemsorganisa onernas storlek så a större betalar mer. I medlemsavgi en utgår man från årsverk.
Förbundsarenen har även ändrat sin stadga a också möjliggöra distansmöten. "Styrelsen kan besluta a
deltagande i förbundets möte kan ske på distans med hjälp av datakommunika on eller något annat
tekniskt hjälpmedel."
*****
Med vänliga hälsningar
Sonja Londen

--

Sonja Londen
Verksamhetsledare
Finlands Svenska Socialförbund rf
e-post: kansli@fssf.ﬁ
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