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Nätverksmöte – FFO regionen
Närvarande: Rolf Holm, Alma Basic, Tiina Mauritzell, Sari Johansson och
Raija Arvidsson
Mötet öppnades med lite luciafika. Dagen blev lite rumphuggen pga just
luciafirande i rådhuset, byte av lokal etc. Några frågor hann i alla fall dryfta.

Postadress
Norrköpings kommun
Kommunstyrelsens kansli
601 81 Norrköping



Biblioteksverksamheten: Diskussioner fördes om
förvaltningsområdenas stöd till biblioteken och hur det ser ut 2017.
Förvaltningskommunerna ser tämligen lika på det, dvs. stöd ges till
tidningar och tidskrifter samt gemensamma arrangemang, men inte
till litteratur eller annan media då biblioteken ska se till att det finns
utbud för NM. Biblioteken kan ansöka om medel i regionen om de
kan visa vad de tänker satsa på.



Regionens stöd till sverigefinska minoriteten: Lång diskussion
fördes om vad regionen ska satsa sina resurser på.
Förvaltningskommunerna vill att regionen gör en satsning på att
utveckla servicen på tel. 1177, så regionen får en finsktalande som
tar emot samtal. Detta efterlyses bland minoriteten. Minoriteten
efterlyser också finsk läkarkontakt samt sjuksköterskor. Det har varit
en mångårig önskan men svår att uppfylla. Rolf har kontakt med
Malou Lindberg i frågan om 1177 och hur man skulle kunna ordna
med finsktalande på telefonrådgivningen. Rolf inväntar nu svar från
henne.



Punkter av dignitet: Mötet diskuterade vad nätverket ska lägga krut
på i framtiden, vilka frågor som känns angelägna att arbeta med och
vad vi ska prioritera. Det kom förslag på att nätverket ska upprätta
en handlingsplan för sitt arbete men också förslag på att bibehålla
nätverket som ett informations- och samarbetsorgan. Information till
olika grupper, ex. majoritetsbefolkningen sågs som angelägen
uppgift för gruppen, men ska gruppen praktiskt genomföra
verksamhet och arrangemang, eller ska vårt arbete vara mer
strategiskt? Diskussionen fortsätter vid nästa möte.
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Rådhuset
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Finland 100 år:
Regionen: Det har kommit en ansökan om bidrag till en
nycirkusfestival i Finspång i augusti 2017. Mad in Finland.
Regionen kommer bidra med 10-15 000kr, Norrköpings kommun
står över. Finspångs kommun drar det största lasset men ser det även
som ett inslag i firandet av Finland 100 år.
Regionen planerar en studiedag den 5 april i Norrköpings
huvudbibliotek. Det handlar om kompetensutveckling inom
mångkulturella frågor. Politiker, beslutsfattare, bibliotekspersonal
och andra intresserade kommer att bjudas in. Förmiddagen ägnas åt
den sverigefinska minoriteten.
Regionen har fått en boklista med tips på nya böcker från
Finlandsinstitutet. Här, en länk till boklista:

Motala: Motala kommer att ha utställningen ARVET. Föreningarna
planerar och genomför mindre aktiviteter som stöds av
förvaltningsområdet. Förvaltningsområdet ska se till att
sverigefinska äldre, som inte tar sig någonstans från sina säbo, ska
uppmärksammas och få fira Finland 100 år på något sätt.
Finspång: Kommer att ha nycirkusen Mad in Finland. Det planeras
åtminstone två föreställningar. Motala och Norrköping hjälper till
med informationsspridning samt ev. bussning från sina respektive
kommuner. Finspång planerar även teaterföreställningar både för
vuxna och barn. Självständighetsdagen firas med en bankett för
speciellt inbjudna med senare öppet hus för sverigefinnar med inslag
av dansmusik och annan underhållning.
Länsstyrelsen: Länsstyrelsen har kartlagt personalens kunskaper om
NM och ser brister i kunnandet. Därför planeras en internutbildning i
ämnet. Det finns tankar om att producera en informationsfilm om
NM och som även kan användas i kommunerna. Institutionen för
språk och folkminnen ska kontaktas om ev. bidrag till projektet.
Landshövdingen åtaganden på självständighetsdagen 6 december ska
kollas upp om ev. någon kommun vill bjuda in henne till festligheter.
Norrköping: De kulturella enheterna är i full gång och planerar sin
verksamhet. Konstmuseet har varit i Finland och titta på nutida konst
för att ta beslut om vad som ska visas i Norrköping nästa år.
Symfoniorkestern planerar konsert med nutida kompositioner.
Stadsmuseet färdigställer en fotoutställning om finska krigsbarn och
drar paralleller till dagens ensamkommande flyktingbarn. En
fotoutställning planeras i Bergslagsgården i oktober och som visar
Finlands bästa tagna naturbilder 2016.
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Nästa möte: Till nästa möte kommer Anne Hederén att bjudas in av
länsstyrelsen.

