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Ordföranden har ordet 
Mitt namn är Jack Stenberg och jag vill 
tacka för förtroendet att få mantla 
förbundsordförandeposten. Jag vill också 
samtidigt tacka för alla år av kamratskap 
och arbete tillsammans med Inger Nyblom 
Hermansson, Inger Ahlnäs och Camilla 

Aspfors som avgått som 
styrelseledamöter. De 

har bidragit till mycket 
positivt både i 
förbundet och andra 
instanser under årens 
lopp. Sedan hoppas 
jag att vi skall kunna 
börja ett normalt år 
med nya aktiviteter, 
samt träffas fysiskt. 

Därför önskar jag att 
alla reserverar tid för sina 

representanter att delta i ett 
tvådagars höstmöte den 23–24 oktober 
2021 i Fagersta, med ett intressant 
program och gemenskap som bidrar till att 
verksamheten tar fart igen. Med de här 
orden vill jag önska er alla en trevlig och fin 
sommar. 

Jack Stenberg, 

Förbundsordförande 

 

Tack för mig!  
Mina fyra år som förbundsordförande blev 

helt ofrivilligt till fem. Det var inte så jag 

hade tänkt. När vi gick in i 2020 hade jag 

redan planerat andra uppgifter, bland annat 

mer tid för mina fritidsintressen och mina 

barnbarn. Det har knappast undgått någon 

att en världsepidemi drabbade oss med allt 

vad detta innebär. Restriktionerna som 

gjorde att all fysisk samvaro fick ge vika för 

digitala möten. Javisst, effektivare kanske, 

men ack så trist. Ett påfrestande år ur 

många aspekter. Mycket tid gick åt till att 

hitta lösningar på redan planerad 

verksamhet. Det löpande måste fungera 

även om aktiviteter ställs in. 

Att få förtroendet att vara förbunds-

ordförande är en hedervärd uppgift att 

förvalta. Det kräver både tid och 

engagemang, men samtidigt har det varit 

en lärorik tid av samarbete och möten med 

många människor, vilket ger mycket 

tillbaka. Jag har haft förmånen att uppleva 

både förbundets 40- och 50-årsjubileum 

och mycket annat under min tid i styrelsen. 

Finlandssvenskheten ligger mig varmt om 

hjärtat och mitt intresse för finlandssvenska 

frågor tar inte slut nu. Jag kommer att 

fortsätta engagera mig först och främst i 

den lokala föreningen i Fagersta, men även 

hålla mig uppdaterad med vad som händer 

i Fris. 

Jag önskar den nya styrelsen ett stort lycka 

till och hoppas att en stundande höstfest 

blir verklighet efter alla de digitala möten vi 

genomlevt under det sista året. 

Stort tack till alla som jag träffat genom 

åren! Jag har fått många fina vänner och 

minnen med mig.   

Inger Nyblom Hermansson 
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Årsmötet 2021  

 Fris har ny styrelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under det digitala årsmötet närvarade ett fåtal 

personer på kansliet: (fr. v.) Magnus Kortell, Inger 

Nyblom Hermansson och Jack Stenberg. Foto: 

Fris 

Fris årsmöte 2021 hölls den 18 april digitalt. 

I mötet deltog sammanlagt 33 personer 

varav 19 representanter från 14 föranmälda 

medlemsföreningar. I början av mötet 

framförde Finlandsinstitutets direktör 

Anders Eriksson en kort hälsning. Till 

mötesordförande valdes Lilian Larnefeldt. 

Den största frågan som klubbades var att 

utse en ny styrelse. 

Under årsmötet avtackades Inger Nyblom 

Hermansson som förbundsordförande 

genom den avgående styrelsens 

viceordförande Jack Stenberg. Jack 

berättade att en avgångsgåva redan 

överlämnats och att övriga avgående 

förtroendevalda (ekonomiansvarig Inger 

Ahlnäs, styrelseledamot Camilla Aspfors 

och revisorssuppleant Olof Björk) avtackats 

på samma sätt. 

Till Fris nya förbundsordförande valdes 

Jack Stenberg och till vice ordförande 

valdes Carita Haaksi, båda aktiva inom Fris 

och förbundsstyrelsen sedan tidigare. 

Övriga invalda i styrelsen 2021:  

Karin Sundström (ny ekonomiansvarig) 

Monica Eckermalm 

Magnus Kortell  

Christina Twerin 

Tina Stoor (ny)  

Barbro Allardt Ljunggren (suppleant) 

Jim Jormanainen (ny suppleant)  

 

Ordinarie revisor:  

Anne-Christine Viljanen  

Inger Nyblom Hermansson (ny 

revisorssuppleant)  

 

Valberedningen:  

Ulla Honkanen (sammankallande) 

Eric Höglund 

Inger Nyblom Hermansson (ny) 

Se mer om den nya styrelsen på fris.nu 

Finntastic Festival lockar 

världspublik 

Lördagen den 24 april sändes en digital 
direktsändning av evenemanget Finntastic 
Festival och Finntastic Junior från 
Finlandsinstitutet i Stockholm. I år lockade 
evenemanget till över 1200 visningar.  
 

Endagsfestivalen Finntastic - som även i år 
var en av Kulturnatt Stockholms många 
evenemang - bjöd tittarna på bland annat 
en konstnärsintervju med kollektivet 
Honkasalo-Niemi-Virtanen och Albert 
Häggbloms improviserade talkshow gästad 
av skådespelaren Bianca Kronlöf, 
improvisatörerna Elin Almén och Palle 
Söderberg, samt pianisten Maria Olofson. 
Som avrundning på kvällen bjöds publiken 
på livemusik och intervju med artisten 
Marey och slutligen en strömmad konsert 
med finska folkpunktrion Slack Bird. 
 
Under den tid sändningen fanns tillgänglig i 
sin helhet hade Finntastic Festival 1226 
visningar och Finntastic Junior 146 

https://www.fris.nu/sv/mot-fris-styrelse-2021/
https://finlandsinstitutet.se/konstnarsintervju-honkasalo-niemi-virtanen/
https://youtu.be/0u1aH3NHGwA
https://youtu.be/0u1aH3NHGwA
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visningar. Enligt produktionsbolaget 
E11even ska flertalet tittare ha följt 
sändningen från Sverige och Finland, men 
även ifrån länder utanför Norden. 
 
Kulturnatt Stockholm meddelade att deras 
sammanlagt 132 aktörer hade omkring 
25.000 visningar digitalt under den aktuella 
kvällen och uppåt 10.000 visningar i 
efterhand.  
 
Trots pandemins begränsningar att träffas 
fysiskt verkar alltså årets Finntastic Festival 
ha fått en bredare spridning än någonsin. 
Arrangörerna hoppas dock att nästa års 
evenemang ska kunna ske mer på plats. 
 
Inslag från Finntastics program 2021 går att 
se på YouTube. 

Utlandsfinländarparlamentets tionde 
session 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildmontage: Fris/Canva 

Utlandsfinländarparlamentets (UFP) tionde 
session genomfördes den 11–12 juni helt 
digitalt. Ca 275 deltagare från ca 150 
utlandsfinländarorganisationer och 23 
länder deltog. Från Fris deltog Jack 
Stenberg, Carita Haaksi, Monica 
Eckermalm med varsin röst och David 
Johansson som observatör. Barbro Allardt 
Ljunggren hade rösträtt som deltagare från 
Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm 

(Fnys) och Barbro Graeffe deltog som 
observatör från Fnys.  

Efter att UFP:s talman Markus Aaltonen 
förklarat sessionen öppnad fick deltagarna 
lyssna på en videoinspelad hälsning från 
president Sauli Niinistö. Därefter följde ett 
musikaliskt öppningsnummer av utlands-
finländarnas storkör och en presentation av 
nyvalda regionordförande samt deras 
ersättare. 
 
Innan själva sessionen hade regionerna 
utsett sina respektive representanter för 
kommande period. ”Finlandssvenskar i 
världen” hade under sitt möte förutom 
sverigebaserade deltagare även 
representation från USA. De valde då 
Barbro Allardt Ljunggren som ordförande, 
tillika vice talman i UFP, och som hennes 
ersättare valdes Monica Eckermalm från 
Skånegillet. 
 
Efter en allmän frågestund efter fredagens 
gemensamma program tog de nio utskotten 
sig an de 70 inkomna motionerna. 
Motionerna förbehandlades grundligt för att 
UFP skulle kunna bedöma deras 
genomförbarhet och möjliga förbättringar 
för utlandsfinländare. Fris hade lämnat in 
två motioner, ”Utlandsfinländares möjlighet 
att på ett enkelt sätt rösta i nationella val i 
Finland” och ”Utreda frågan om 
utlandsfinländare kan ha en egen valkrets”. 
Båda motionerna godkändes i lagutskottet 
och av UFP. Fnys motion om att 
utlandsfinländarna själva ska få välja 
valkrets i riksdagsvalen godkändes också 
av UFP. 
 
På lördagen, efter att alla motioner hade 
presenterats och i vissa fall röstats om, 
kunde det konstateras att många bra 
förslag frambringats för överlämning till 
statsförvaltningen och statsminister Sanna 
Marin. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC-hu_ozBVPY91XD4k-GustQ/featured


 

5 

 

Innan den tionde UFP-sessionen 
avslutades fick deltagarna ta del av 
riksdagens talman Anu Vehviläinens 
förinspelade festtal och utlandsfinländar-
körens vackra tolkning av Jukka 
Kuoppamäkis ”Sininen ja valkoinen”. 

Under hela veckan mellan den 7–13 juni 
kunde intresserade av utlandsfinländar-
frågor lyssna till och delta i olika seminarier 
i en virtuell finlandsby som skapats av 
arrangören Suomi-Seura. Där ägde även 
själva UFP-sessionen rum. 

Hälsning från Umeå 
Finlandssvenskar  
av Helge Svens 
Den 6 juni hade Umeå Finlandssvenskar 
årsmöte på Vargvägen. Ett 20-tal 
medlemmar ställde upp på den enda 
medlemsträffen sedan senaste årsmöte. 
Stämningen var god med förhoppningar om 
att vi nu kanske kan återgå till normal 
verksamhet igen efter Coronaåret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UFS årsmöte i juni var ett kärt återseende efter 
ett års uppehåll i medlemsträffar. Foto: Helge 
Svens 

Mötesordföranden Helena Moliis klubbade 
snabbt igenom dagordningen. Det blev 
omval på alla poster men det som kändes 
konstigt var en i princip obefintlig 
verksamhetsberättelse. För hösten 
planeras i alla fall en soppträff och julfest. 
Föreningens årliga resa får vänta tills 2022. 

 
Det hölls även lotteri och innan mötet 
spelades ett inofficiellt förenings-
mästerskap i boule. Efter mötet bjöd 
köksgruppen på kaffe, smörgås och kaka. 
 

Kalendarium se även fris.nu 
Augusti.  

Finlandssvenskar i Uppsala (FSU) 
planerar utfärd till Åland. Detaljerna är 
ännu ej klara. Intresserade kan höra av 
sig till Carola Wallin, tel. 070-527 78 17  

 
September. 

Lördag 11 september, FSU håller 
årsmöte på Träffpunkten i Uppsala.  
 
Torsdagen 23 september kl. 14.00 
Föredrag av Bengt Bucht om lokalorten 
Karungi som ligger strax norr om 
Haparanda i Tornedalen. Lokal: 
Träffpunkten i Uppsala. Arrangör: FSU 

 
Oktober.  

Torsdagen 14 oktober kl. 14.00 Majken 
Öst-Söderlund, bördig från Bennäs, 
berättar om sin migration till Sverige. 
Majken har en frikyrklig bakgrund och är 
idag verksam inom Vallentuna 
församling norr om Stockholm. Lokal: 
Träffpunkten, Uppsala. Arrangör: FSU 

 
Fredagen den 15 oktober kl. 19.00 
Preliminär premiär för Teater-föreningen 
Grannfolkets uppsättning av Bengt 
Ahlfors "Aska och akvavit". Lokal: 
Hjorthagens kulturhus (FKC), 
Artemisgatan 19, T-bana Ropsten.  
 
Övriga föreställningar: 

  Lördag 16 oktober    kl.n 15.00  
  Söndag 17 oktober   kl. 15.00 
  Fredag 22 oktober    kl. 19.00 
  Lördag 23 oktober    kl. 15.00 
  Söndag 24 oktober   kl. 15.00 

 
Mer info se Teater Grannfolket. 

https://www.facebook.com/groups/grannfolket/
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Kansliets öppettider 

Med anledning av den rådande situationen 
kring covid-19 har kansliet fortfarande 
begränsade fysiska öppettider. Slå gärna 
en signal och kolla att vi är på plats. 
 

Kansliet har sommarstängt mellan 
den 2 juli och 6 augusti. 

Det går bra att nå förbundet i akuta ärenden 
via telefon till +46 (0)72-329 31 31 eller via 
mejl till ordforande@fris.nu 
 

 

Nästa Fris-Nytt utkommer v. 41 
Manusstopp 4 oktober  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Välkomna till Fris 
Besök: Bellmansgatan 15 NB, Stockholm 

Mejl: kansli@fris.nu 
Mobil/SMS: +46 (0)72–329 31 31 
 
Jack Stenberg 
Förbundsordförande 
Mejl: ordforande@fris.nu 
Mobil/SMS: +46 (0)70–717 44 85 
 
Facebook/Messenger: 
@finlandssvenskarnasriks 
Instagram: 
@fris.nu 
Hemsida:  
www.fris.nu 
 
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, 
Fris, är centralorganisationen för finlands-
svenska ideella föreningar som är 
verksamma i Sverige. Fris grundades 1969 
och idag har förbundet cirka 1 100 
medlemmar fördelade på 17 föreningar runt 
om i landet som alla arbetar för att främja 
finlandssvensk kultur och finlandssvenska 
intressen i Sverige och Finland. Fris 
bedriver informationsverksamhet för ökad 
kunskap hos Sveriges befolkning om 
finlandssvenskarna genom att anordna och 
delta i olika slags kultur-, samhälls- och 
fritidsaktiviteter samt samarbeta med och 
påverka organisationer och myndigheter i 
Sverige och Finland. 

mailto:ordforande@fris.nu
mailto:kansli@fris.nu
http://www.fris.nu/

