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 Anna Caldén har slutat som ordförande 

för SAMS.  
 

 Den 16 augusti efterträds Anna av SAMS 

viceordförande Beatrice Wahlström.     

 rsaken till att Anna 

har valt att avgå är 

att hon har tagit 

anställning på SAMS. Detta 

som vikarie för stödpersons-

verksamhetens koordinator i 

Vasa, Irene Bäckman. Irene 

är moderskapsledig ända 

fram till 27.3.2020.  Som 

Annas suppleant i SAMS 

styrelse fungerar, Ulf 

Gustafsson. 

 

 

Anna fortsätter som 

ordförande för 

Handikappförbundet 

alldeles som förut.  

 

 

Svenska Studieförbundet 

arrangerar tillsammans 

med Svenska Folkskolans 

Vänner 

STYRELSEDAGARNA 2019 

Välkommen på Styrelsedagar 

den 5-6 oktober på G18 i 

Helsingfors. Styrelsedagarna 

bjuder på fortbildning,  

Fortsättning på sid 2 

 

 

O 

Hänt sen sist... 
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31.8 

Forneldsafton 

firas den sista 

lördagen i 

augusti  
 

Forneld är en gammal 

hednisk tradition som 

håller höstmörkret borta. 

www.skippernet.fi 

  

Integration på 

svenska 

Föreningen Luckan har 

kartlagt möjligheten att välja 

svenska som 

integrationsspråk. Om du är 

intresserad av att delta i 

deras workshops, 

Kontakta 

Veronica Hertzberg  

www.luckan.fi 

 



 
 

Finlands Svenska Handikappförbund rf  
   
Telefon 0500418272 
Fax [Fax] 

Apollogatan 15 A 7 
00100 Helsingfors 

www.funktionshinder.fi 
ulf.gustafsson@kolumbus.fi 

 

 

 

    

Marica har under sin tid som 

visuell chef för förbundet 

förnyat Handikappför-

bundets hela look. Till 

hennes uppgifter har bland 

annat hört att ombryta SOS 

Aktuellt under övergången 

från tabloid- till maga-

sinsformat samt att förnya 

våra hemsidor 

www.funktionshinder.fi.  

I bägge fallen har hon-, som 

alla har kunnat se, vida 

överträffat alla förvänt-

ningar. Särskilt SOS 

Aktuellts jubileumsutgåva, 

Stjärnorna på Svartå Slott har 

prisats och rosats som 

banbrytande långt utöver 

den egna kretsen.  

Som hennes efterträdare 

under hösten fungerar Molbe 

Photography and Graphic 

design (Ekva Tordera 

Nurho). 

SOS Aktuellts hemsidor 

uppdateras av Kenneth 

Lundström Nudata. 

 

 
 

Stjärnorna på Svartå Slott 

 

Deadline för material 

till höstens första SOS 

Aktuellt är 

måndagen den 26 

augusti kl 12.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. Senska Studieförbundet 

information, inspiration och 

nya kontakter för alla i med-

borgarsamhället i Finland. På 

Styrelsedagarna får du 

möjlighet att reflektera över 

handikappförbundets plats i 

en större helhet. 

Programmet finns här 

www.studieforbundet.fi/eve

nemang/styrelsedagarna_201

9/ 

Personligen tycker jag att vi 

gärna kunde delta med hela 

vår styrelse. Värdarna bjuder 

på program och mat för 

Svenska studieförbundets 

medlemsorganisationer. 

Anmälningstiden går ut den 

30 augusti. 

 

 

 

 

 

 

 

Handikappförbundets visuella chef 

Marica Andersson (MA-Creation) har 

sökt sig till nya uppgifter 

Finland har lämnat in sin första rapport om implementeringen av 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning till FN:s övervakningskommitté. Men hur fungerar den i 

praktiken? För att reda ut det har Handikappforum rf skickat ut en 

enkät till alla funktionshindrade också på svenska. Resultatet 

presenteras den 4.9.2019 kl 12.30-16.45 på G 18. Programmet och 

anmälningslänken hittar du Handikappforums hemsida 

www.vammaisfoorumiU7ajankohtasta-2. Anmälningstiden utgår 

den 28.8.2019   
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