Nätverksträff FFO i Norrköping 2017-12-15
Minnesanteckningar
Plats: Rådhuset, Drottninggatan 7-9, Strömsalen, vån 4
Närvarande: Tiina Mauritzell, Sari Johansson, Suvi Sivula, Rolf Holm, Ingrid Loeld Rach, Åsa
Rundgren, Alma Basic och Raija Arvidsson
Dagordning:



Välkomna! Fika!
Sällskapet presenterade sig för varandra.



Vi hälsar Åsa Rundgren, enhetschef på Kommunikationsenheten Ledningsstaben i
Region Östergötland, välkommen.
Vi hälsar även Ingrid Loeld Rasch, Utvecklingsledare på Regionbiblioteket,
välkommen.





Region Östergötlands webbplats – Åsa Rundgren
Åsa visade region Östergötlands webbplats. Den ska ses som en ingång (ett skal) till
vidare information och är hårt länkad till 1177.se. Webbplatsen 1177.se kommer att
göras om och diskussioner fördes om hur de finska sidorna ska exponeras. Krutet
kommer att läggas på innehåll och ingång på 1177.se.



Bokstart – Ingrid Loeld Rasch
Ingrid visade projektet Bokstart (Bookstart) som syftar till att väcka små barns (0-3
åringar) läslust och ge inspiration till föräldrar att läsa för sina barn. Detta är en
nationell (även internationell) satsning som fått medel från Kulturrådet. Läsning
minskar i alla åldrar och den minskar även hos föräldrar. Denna trend vill man ändra
på. Ingrids fråga till oss var hur vi skulle kunna samarbeta kring Bokstart för
sverigefinska familjer. Idéer bollades under mötet. Två inspirationsdagar om Bokstart
kommer att ske: 9/4 i Norrköping och 10/4 i Linköping. Mer information kommer
senare.



Information från



Länsstyrelsen
Alma ville ha inspiration från förvaltningskommunerna inför sverigefinnarnas dag den
24/2. Kommunerna meddelar Alma vad som kommer att anordnas i respektive
kommun sedan. Finspång kommer att ha ett karaoke-event.

En debattartikel kommer att skrivas i samband med sverigefinska dagen, som syftar
till att lyfta dagen och vad regionen gör för den sverigefinska gruppen. Artikeln ska
vara underskriven av toppolitiker och tjänstemän i regionen. Tiina skissar på artikelns
innehåll och kommunicerar den med Motala och Norrköping, samt Alma. Texten ska
vara klar senast 20 januari.






Regionen
Finspång
Motala
Norrköping
Linköping
Mötestiden tillät inte att gå igenom vad som händer i respektive kommun och
regionen.



Kort utvärdering 2017
Utvärdering av firande av Finland 100 år skedde under den gemensamma lunchen. I
stort sett har firandet gått bra i alla kommuner. En del knarr har hörts från
sverigefinnar som varit missnöjda med detaljer kring firandet, men det går inte att
vara alla till lags, konstaterade vi.



Fokusområden 2018
Denna punkt hann vi inte med, utan 2018 års verksamhet får vi tala vidare kring på
nästa möte.



Övriga frågor



Nästa möte?
Nästa möte kommer att ske i mars, antingen på Länsstyrelsen i Linköping eller i
Motala. Datum återkommer vi till.
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