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Hällefors kommun, samordnare, sekreterare
Hällefors Närradio finska sändningar
Kyrkans finska verksamhet

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
2. Dagens ämne avhandlas
Omsorgsfrågor:
Vi stämde av lite omsorgsfrågor som tagits upp bl.a. om Suomikoti
och kösystem dit för finsktalande, hemtjänst m.m. Samordnaren
sammanställer en lista med omsorgsfrågor.
Detta för att kunna ha allting klart till nästa gång, då vi bjuder in
någon politiker/ansvarig chef inom omsorgen.
3. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
 Behovskartläggning nationella minorieter/sverigefinnar 2018
 Ny ordförande i samrådsgruppen. Valberedningen har lämnat förslag
på ordförande och beslut om detta tas på KF 2018-02-20
 Årlig guidning på Finnstigen för 4:e klassare. Rektor Jenny Liodden
återkommer med svar. Finnstigen bjuder på guidningen. Skolan och
Finnstigen får hålla kontakten.
4. Övriga frågor
 Aktuell statistik över sverigefinnar i kommunen delades ut. Statistiken
läggs även ut på kommunens webbsida.
 Kommande kulturaktiviteter:
o Familjefest Krokbornsparken 2018-07-01. Clownen Raimondo
är bokad.
o Vårskrik 25-26 maj:
 Föreningen ska undersöka om de har aktiviteter som
passar att vara med i programbladet t.ex. Tundlaheim
Piratlajv?
 Hällefors Bibliotek vill ju gärna ordna något då, men
har i dagsläget tyvärr inte hunnit titta så mycket efter
alternativ.
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Finnmarken förr och nu har noterat 2 st. prenumerationer som
samordnaren delar ut till Hällefors finska föreningar. Och för att visa
uppskattning kommer Finnmarken förr och nu under våren leverera 2
ex. av varje utkommet nummer från 2000-2017.

5. Tema inför nästa möte
Omsorgen
Bjuda in någon politiker och/eller ansvarig chef inom omsorgen för att
diskutera omsorgsfrågor som uppkommit i samrådsgruppen.
6. Ekonomi
 Genomgång av ekonomisk redovisning av utbetalt statsbidrag 2017
Av 2017 års statsbidrag på 660000 kr har vi förbrukat 641949,16 kr
 Bidragsansökningar
o Info om Finnstigens ansökta bidrag från 2017.
o Biblioteket
o Finnmarken förr och nu
o Sarastus Bidrag till buss – kulturresa
o Hällefors Närradios finska sändningar
7. Nästa möte
2018-04-19

