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Verksamhetsberättelse för år 2019

•  1. Allmänt

2019 var Tekniska Föreningen i Finlands 139:e 
verksamhetsår. 

Totalt hade föreningen 4578 (4469 år 2018) 
medlemmar varav 1 515 (1373 år 2018) är Yngre 
medlemmar.

Programverksamheten var livlig, totalt ca 90 
evenemang arrangerades år 2019 (ca 90 år 
2018) samt tre föreningsmöten. Årets siffror 
inkluderar inte 10:ans bord eller DIAS-gillet 
som träffades månatligen med undantag av 
sommaren. Orfeus utnyttjades flitigt och olika 
grupper sammanträdde i lokalen flera kvällar i 
veckan från måndag till torsdag.

Året inleddes med en idékväll för programar-
rangörer och andra intresserade i början av 
januari. Materialet från kvällen sammanställ-
des för distribution till avdelningar, utskott 
och intressegrupper. Vissa saker har redan 
förverkligats och andra finns ännu med som 
idéer och utvecklingsförslag. Symposiet ”Ny-
tänkande hälsovård: teknik, utmaningar och 
vägar framåt” arrangerades av TFiF:s Stiftelse 
tillsammans med Gyllenbergs Stiftelse på 
Hanaholmen 24.1.2019. Evenemanget var 
fullbokat med 200 deltagare. TFiF hade drygt 
80 personer på plats.

Vid årets början hälsades nya styrelsemedlem-
mar välkomna och ansvarsfördelningen gicks 
igenom samt uppdaterades. 
 
TFiF:s verksamhet är indelat i sex kärnområ-
den: 
-      Samarbete med studentföreningarna, 

medlemsrekrytering och medlemsförmå-
ner

-      Regional verksamhet
-      Intern information, kommunikation och 

medlemsportaler 
-      Externa relationer och samhällelig påver-

kan
-      Kultur och programverksamhet, networ-

king
-      Kompetens och arbetsmarknad
 
Varje kärnområde har en eller flera ansvars- 
personer i styrelsen. Detta för att bättre kunna 
stöda aktiviteterna inom de olika områden.

Under året genomförde föreningen en stadge-
ändring gällande styrelsens storlek som ändra-

des från 11 personer till 8-11 personer. Mandat-
perioderna ändrades från 3 till 2 år men så att 
tidigare invalda ledamöter sitter sina mandat-
perioder ut. Målsättningen var att få en aktiva-
re styrelse där alla är fullt engagerade under 
hela sin mandatperiod i.o.m. att styrelsearbe-
tet tidvis kräver mer intensivt arbete än tidiga-
re och en mandatperiod på två år passar bätt-
re in i dagens arbetsliv.

Styrelsen satsade mycket på samarbetet med 
olika samarbetspartners och har under året 
bjudit in representanter från bl.a. TEK, TFiX, 
Seniorutskottet och Kompetensutskottet att 
närvara på styrelsens möten och diskutera 
samarbete. Inför TFiFs stundande jubileumsår 
arrangerades en logotävling ”TFiF 140” där 
vinnande förslag hade designats av Mya Ryd-
man.

För att öka TFiFs närvaro på studieorterna i 
Åbo och Otnäs är föreningen involverad i 
planerandet av den s.k. TFiF-loungen i Otnäs 
och har även tecknat kontrakt på en gemen-
sam TFiF/TEK-lounge i Åbo ”Åbo-lounge”.

Samarbetet med DIFF – Ingenjörerna i Finland 
rf. fortsatte enligt inkörda verksamhetsformer 
inom kommunikation och programverksam-
het samt bl.a. arrangerandet av TekNatur. 

•  2. Medlemsförmåner

STIPENDIER OCH UNDERSTÖD 

Stipendierna beviljas ur de fonder TFiF:s 
stiftelse förvaltar eller ur stiftelsens egna 
medel. Stipendieutskottet, som tillsätts av 
föreningen, delade ut sammanlagt 55 450,00 € 
(2018: 48 900,00 €) till föreningsmedlemmar. 
Grupper som tillsammans utövar en sport och 
som till övervägande del består av TFiF-med-
lemmar kunde också ansöka om understöd. 
Totalt utbetalades 1 700,00 € år 2019 i idrotts-
understöd (2018: 2 150,00 €).

TIDSKRIFTER  

Medlemmarna erhöll inom ramen för med-
lemsavgiften två medlemsförmånstidskrifter 
samt medlemstidningen Gula Bladet. Med-
lemsförmånstidningarna är Forum för ekono-
mi och teknik och Alma Talent Oy:s Tekniikka 
& Talous. Den senare kunde bytas ut mot en 
annan av Alma Talent Oy utgiven tidning 
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enligt avtalet med Alma Talent Oy. Yngre 
medlemmar fick Tekniikka & Talous samt 
Talouselämä digitalt. 

Genom samarbetsavtalet med Alma Talent Oy 
beviljas medlemmarna 40 % rabatt på övriga 
tidningar och 30 % rabatt på Alma Talents 
böcker som säljs i näthandeln Alma Talent 
Shop.

Avtalet med Alma Talent gäller fram till 
31.12.2020. 

FÖRSÄKRINGSSERVICE 

TFiF/DIFF och Fennia (tidigare Folksam) har 
ett samarbetsavtal om hem-, fordons- och 
båtförsäkringar. Föreningarna får en engångs-
provision på nya försäkringar. Avtalet om 
provisionen på gamla olycksfalls- och reseför-
säkringar består så länge försäkringarna exis-
terar. 

För samtliga yrkesverksamma medlemmar har 
föreningen tecknat en gruppansvars- och 
rättsskyddsförsäkring i arbetsrelaterade ären-
den. Premien för denna försäkring ingår i 
medlemsavgiften.

TFiF/TEK-medlemmar har dessutom möjlighet 
att utnyttja försäkringsförmåner via TEK.

•  3. Medlemsverksamhet och 
evenemang

Fackavdelningarna (Arkitektgillet (A), avdel-
ningen för teknisk fysik (F) och avdelningen 
för byggnadsteknik (B)) samt de olika utskot-
ten ordnade fortgående möten och evene-
mang.  Avdelningen för kemi (K) hade ingen 
verksamhet. Avdelningen för energiteknik 
samlades till möten men ordnade inte några 
evenemang.

INFORMATIONSVERKSAMHETEN

Medlemskommunikationen sköts via med-
lemstidningen Gula Bladet, medlemsbrevet, 
evenemangspuffar, föreningens hemsida samt 
per e-post. Föreningen utnyttjar också en spalt 
för föreningsmeddelanden i Forum för ekono-
mi och teknik samt sociala medier vilka även 
utnyttjas av föreningens aktivitetsgrupper.

Medlemstidningen Gula Bladet utkom 4 gång-

er under året (2018: 4). Tidningen gavs ut 
tillsammans med DIFF. Den totala upplagan 
per nummer var ca 7600. Det elektroniska 
medlemsbrevet skickades ut 10 gånger 
(2018:10). Dessutom skickades två medlems-
brev riktade till teknologerna.

KLUBBLOKAL OCH MÖTESUTRYMMEN

Styrelse- och utskottsmötena hålls i första 
hand i den gemensamma klubblokalen, Klubb 
Orfeus, i källarvåningen i TFiF-huset. Servicen 
i klubben sköts i föreningarnas egen regi av 
klubbvärdinnan. Maten levereras av utomstå-
ende aktörer. Klubblokalen stängdes för reno-
vering fr.o.m. den 1 oktober (öppnades igen i 
mars 2020) och under tiden hade föreningen 
ett avtal med Alces Oy/Tekniskas Salar om 
mötesverksamhet i deras utrymmen.

Under året drevs restaurangverksamheten i 
Tekniskas Salar i TFiF-husets 6:e våning av 
Alces Oy. Medlemmarna beviljas rabatt på 
restaurangservicen. Även DIFF har rätt att 
utnyttja utrymmena för sin egen verksamhet. 

FÖRENINGENS STYRELSE 2019

Ordförande  DI Pia Kåll
I vice ordförande Ark. Anders Hedman
II vice ordförande TkD Hanna Lindqvist 
Medlemmar   DI Svante Degerth
   DI Mikael Federley
   DI Anna Jern-Houttu
   TkD Markus Linder
   DI Linda Norrgård
   DI Mikael Palmujoki 
   Ida Nordell, 
   Studerande  
   Åbo Akademi
   Linnea Westerlund, 
   Studerande 
   Aalto universitetet
Sekreterare  DI Britta Sunde,  
   verksamhetsledare

Styrelsen har sammanträtt till 9 styrelsemöten 
av vilka ett var ett gemensamt planeringsmöte 
tillsammans med teknologföreningens repre-
sentanter. Presidiet, som består av ordförande 
samt första och andra vice ordförande, har 
sammankommit vid behov. 
Inga arvoden utbetalades till styrelsemedlem-
marna. Styrelseordförande får ett årligt arvode 
på 3000 € enligt föreningsmötets beslut.

Tekniska Föreningen i Finland r.f.
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ARKITEKTGILLET 

Gillets årsmöte i februari arrangerades på 
Rakennustieto där man bekantade sig med ett 
verktyg för påverkan och styrning av byggna-
ders miljöpåverkan. I maj företogs ett studie-
besök till Mall of Tripla i Böle. After Work / 
A-öl, dvs. en informell träff över ett stop, 
främst för yngre medlemmar, ordnades i juni. 
I november besöktes Aalto universitetet där 
Jenni Reuter presenterade arkitektundervis-
ningen idag, Säde Palmu guidade oss runt det 
nya campuset Väre och TFs styrelseordföran-
de berättade om TFs nya planer för Täffä och 
det nya kårhuset. Besöket avslutades med 
egen rundvandring i Harald Herlin Learning 
Centre.

En strategigrupp för rekrytering av nya yngre 
medlemmar har grundats. I och med att 
Aalto-universitetet numera har studerande 
även inom landskapsarkitektur, konst, design 
och ekonomi, är det aktuellt med en bredd-
ning av rekryteringsbasen. TF:s linje är att alla 
som studerar inom fakulteten för konst och 
arkitektur, och vill träffas på svenska är väl-
komna. Arkitektgillet går in för att samma skall 
gälla även gillet.

AVDELNINGEN FÖR BYGGNADSTEKNIK

Avdelningen för Byggnadsteknik arrangerade i 
samarbete med fysikerna i januari en kväll där 
företaget Rockplan berättade om hur man 
projekterar slutförvaring av kärnbränsle.

AVDELNINGEN FÖR TEKNISK FYSIK 

Den självutnämnda planeringsgruppen inom 
Teknisk fysik har 2019 arrangerat evenemang-
en ”Slutförvaring av kärnbränsle” tillsammans 
med Avdelningen för Byggnadsteknik, på 
deras initiativ. I evenemanget ställde Eero 
Patrakka upp som fysikerrepresentant. ”Kärn-
kraftens roll i den framtida energiförsörjning-
en” -temakvällen ordnades med Markus 
Strandberg från VTT som föreläsare. I oktober 
arrangerades ”Kvantmekanikens tolkningsfrå-
gor – mycket väsen för ingenting”, där Claus 
Montonen lyckades presentera mycket svåra 
saker på ett intressant och begripligt sätt.

ETIK- OCH MILJÖUTSKOTTET 

Utskottet höll 9 möten under året. Mindre 
arbetsgrupper för planering av projekt höll 8 

planeringsmöten. 
Under året arrangerades tre stora evenemang; 
”Smutsiga vatten vid våra kuster” i oktober, 
”Guld eller Gröna skogar - hugga eller spara i 
Finland, för klimatet” i november samt ”Räd-
da planeten - Ny teknologi och ny livsstil” i 
december. Utöver dessa evenemang ordnades 
fyra föredragstillfällen i samband med utskot-
tets möten.

INTRESSEGRUPPEN FÖR TEKNIKHISTORIA

Under året har gruppen hållit tre möten och 
därutöver regelbundna kontakter via e-post. 
Man har fortsatt att skriva biografier över de 
forna ordförandena och medlemmarna i TFiFs 
styrelser från åren 1880-1930, vilka finns av-
bildade på tavlorna som hängt i klubblokalen 
Orfeus. Avsikten är att samla biografierna i ett 
häfte vid tavlorna. I Gula Bladet har presente-
rats artiklar om några av de tidigare ordföran-
dena inom TFiF. Dessutom samlar gruppen 
material för kommande texter i Wikipedia-ar-
tiklar om bemärkta personer. Böckerna som 
gruppen gett ut i serien Finlandssvenska tekni-
ker, närmast banden 7 och 8, har visat sig vara 
oväntat svårsålda.

KOMPETENSUTSKOTTET

Kompetensutskottet ordnande under 2019 
följande evenemang:
- ”Finnair – ett av världens äldsta flygbolag” 
4.6 ordnades som exkursion till Finnair för att 
bekanta oss med bolaget och deras service-
verksamhet 
- ”Cybersäkerhet – skydda din identitet och 
integritet” 15.10 gav en möjlighet att på plats 
höra och diskutera ämnet med F-Secure
- ”Innovation kopplat till grönt guld: Vad nytt i 
forskning och produktutveckling inom indu-
stri som förädlar trä?” 21.11 berättade VD:n för 
Metsä Spring om den turn around Metsä 
Group gått igenom, och hur företaget förbere-
der sig för framtiden.

 PROGRAMUTSKOTTET

Genom sina evenemang erbjuder program-
utskottet medlemmarna möjlighet till att ut-
vidga sitt nätverk samt skapa trivsel i förening-
en. 
Programutskottet arrangerade i samarbete 
med kansliet Tackpartyt i januari, 1 maj lun-
chen samt den traditionella jullunchen i de-
cember. Tackpartyt detta år hade temat ”Din-

Tekniska Föreningen i Finland r.f.
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ner in the dark”, en middag där närmare 50 
personer avnjöt sin måltid med förbundna 
ögon. Tackpartyt arrangeras som tack till 
aktiva medlemmar som står för diverse evene-
mang och annan aktivitet under året. 
I mars var det dags för barnfesten med temat 
rymd där teater Kojan framförde pjäsen ”Lille 
prinsen”. 1a maj -lunchen avnjöts igen i glad 
stämning på Tekniskas Salar som var fylld till 
brädden. I juni var det After Work med ”musa-
bingo” (musikbingo), i oktober samlades man 
för ölorienteringen Gamylontz och i december 
var det dags för den traditionella jullunchen 
med besök av Finlands Lucia.

QUINTEC

Quintec ordnade ett besök till Amos Rex för att 
se Birger Carlstedts utställning ”Den Gyllene 
Katten”. Därutöver besöktes Helsingfors nya 
Centrumbibliotek Ode där det gjordes en 
guidad rundvandring. 

SENIORUTSKOTTET

Utskottet arbetade på traditionellt sätt med att 
arrangera intressanta program öppna för alla 
medlemmar i TFiF och DIFF samt deras ave-
cer. Utskottet hade 8 interna möten under 
året.

Detta år arrangerade Seniorutskottet 8 evene-
mang av vilka två mycket lyckade resor; Upp-
lands vallonbruk i maj och svenska Pommern i 
september.

Evenemangen var ”Plasteftermiddag”, lunch 
och därefter exkursion till Fortum (Ekokem) i 
Riihimäki, ”Hemmets säkerhet”, ”Vallon-
kväll”, ”Resa till Upplands vallonbruk”, ”Resa 
till svenska Pommern”, ”Exkursion till San-
dudd och Lappviken”, ”Det var bättre förr”, 
där äldre och yngre medlemmar hade en rolig 
kväll tillsammans, samt besök till det nya 
köpcentret i Böle ”Mall of Tripla”.

Det totala deltagarantalet i Seniorutskottets 
olika evenemang var 223 personer.

TEATERVÄNNERNA

Under år 2019 ordnade Teatervännerna besök 
till fyra pjäser på Lilla Teatern och två finsk-
språkiga musikaler på Stadsteatern. Allt som 
allt registrerades 147 (134 år 2018) teaterbesök 
av föreningsmedlemmar inklusive följeslagare. 

Dessutom ordnades i samarbete med DIFF i 
Åbo ett teaterbesök till musikalen Kalevala på 
Åbo Svenska teater och en föregående rund-
vandring i teaterutrymmena där.  

Eftertillställningar ingick i programmet efter 
Lillan-föreställningarna. Samarbetet med 
ekonomföreningen Niord gällande eftertill-
ställningarna fortsatte. 

Deltagarantalet på eftertillställningarna var 
inalles 91 för TFiF-DIFF medlemmarnas och 
deras gästers del. 3-6 medlemmar i Niord 
deltog per gång.

Verksamheten vilar på att vi verkar som teater-
ombud för Stadsteatern och Svenska Teatern. 
Detta ger tillgång till förhandsbokning av bra 
platser också på annars fullbokade föreställ-
ningar samt till rabatter som underlättar ge-
nomförandet av kringprogrammen.

INTRESSEGRUPPEN FÖR TEKNISK  
SVENSKA 

Arbetsgruppen premierade år 2019 examens-
arbeten skrivna på god svenska och som är 
godkända under år 2018. Denna gång belöna-
des Emma Nynäs diplomarbete vid Åbo Aka-
demi, Institutionen för oorganisk kemi; ”Ter-
misk konversion och behandling av plastrester 
från biogasanläggningar” samt två kandidatar-
beten: Johan Lundqvist, Åbo Akademi, Institu-
tionen för Anläggnings- och systemteknik; 
”Partikelsegregering av enzymer i djurfoder” 
och Aurelia Aminoff, Aalto-universitetet, ener-
gi- och miljöteknik; ”Miljökonsekvenser av 
termisk solkraft”.

INTRESSEGRUPPEN ”EXPORTGRUPPEN” 

Exportgruppen har under året varit i kontakt 
och samarbetat med flera regionala utveck-
lingsbolag, med Finlands Företagsmentorer 
samt med Finsk-svenska handelskammaren. 
Uppdrag har utförts för små och medelstora 
företag. Det har visat sig svårt att begränsa 
verksamheten till export.
Gruppen kommer därför att omdefiniera sin 
verksamhet under våren 2020 i riktning mot 
allmän företagskonsultation och expertstöd.

TFIX

Mentorvåg nr 15 inleddes med en kick off den 
14 oktober 2018 och avslutades med avslut-

Tekniska Föreningen i Finland r.f.
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ningsseminarium den 24 april 2019.
En mentor/adept -träff hölls den 30.1.2019 
med föredrag av Rina Sirén under titeln ”Verk-
tyg för ett givande mentor-adeptförhållande”. 
Under mentorvågens gång träffades styrgrup-
pen för att följa upp och utveckla verksam-
heten. Gruppen jobbar även med TFiFs styrel-
se i och med att detta är en viktig medlemsför-
mån som föreningen erbjuder sina 
medlemmar. 
På avslutningsseminariet stod psykolog Ronnie 
Grandell för det externa programmet med 
föreläsningen ” Fri från destruktiv självkritik 
- var konstruktiv gentemot dig själv” i samar-
bete Niord. 
Föreläsningen sändes via nätet för att ge möj-
lighet för fler att ta del av föredraget. Föreläs-
ningen finns även att se som inloggad i TFiFs 
medlemsportal.
 
INTRESSEGRUPPEN FÖR ARBETSSÖKANDE

Gruppens målsättning att göra sig själv obe-
hövlig förverkligades till stor del under 2019, 
eftersom de flesta aktiva medlemmarna lycka-
des hitta sysselsättning, åtminstone tillfälligt. 
Gruppen ordnade inte några evenemang. 
Facebooksidan är fortfarande aktiv för dem 
som vill dela med sig av information och er-
farenheter.

TAMMERFORSAVDELNINGEN

Tammerforsavdelningen hade ingen aktivitet 
under år 2019 men siktar på att aktivera sig 
igen år 2020. 

ÅBOAVDELNINGEN

Åboavdelningen strävar till att erbjuda social 
verksamhet för TFiF-medlemmarna som bor 
och arbetar i Egentliga Finland. Programmen 
skall vara av allmänt tekniskt intresse men 
även rent kulturella evenemang och tillställ-
ningar anordnas för medlemmarnas trivsel. 
Föreningen samarbetar med andra lokala 
föreningar; DIFF:s Åboavdelning, alumnfören-
ingen Axels och Stinas Gamyler ASG, Kemiska 
Sällskapet i Åbo och Ekonomföreningen Mer-
kur. Även nära samarbete med Åbo Akademis 
TEK-medlemmars personalförening ÅTEK 
inleddes och Åbo Universitets personalfören-
ing för TEK anslutna, T3.

På våren besökte man Åbo avloppsreningsverk 
under en morgonexkursion. Barnens teknik-

dag ordnades traditionsenligt tillsammans 
med teknologer vid Åbo Akademi. Första 
maj-firandet inleddes med mösspåläggning av 
Paavo Nurmi-statyn och senare i maj arrange-
rades Kyykkä Open. Dessa två sistnämnda 
arrangerades tillsammans med TEK. 
Avdelningen besökte Pargas då man såg Tea-
terboulagets sommarpjäs ”Babyface”. Under 
hösten ordnades ett seminarium med temat 
“Energi nu och i framtiden!”.
Årsmötet hölls 10 december på Aboa Vetus 
och samma veckas lördag ordnades julträff i 
form av guidad rundvarning med temat “Par-
gas vid gruvkanten”.

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under år 
2019.

Ordförande Peter Wiik avgick som ordförande 
i januari, i.o.m. att han p.g.a. arbete flyttade 
utomlands, Casimir Kasvi valdes till ny ordfö-
rande.

ÅLANDSAVDELNINGEN – BRYGGAN  

Ålandsavdelningen är en gemensam intresse-
förening för TFiF och DiFF, verksam på Åland 
med tillsammans drygt 100 registrerade med-
lemmar totalt. Ålandsavdelningens styrelse 
kallas för Bryggan. 
Under verksamhetsåret 2019 arrangerades 
olika evenemang och Bryggan har samlats för 
verksamhetsplanering ett rimligt antal gånger. 
Av cirka totalt 20 tal evenemang inklusive 
bryggmöten har antalet medlemmar som 
aktivt deltagit varit drygt 60 personer. De mest 
intressanta evenemangen har varit DIFF Åbo 
avdelningens 80 årsjubileumsfest där Ålands-
avdelningen var inbjuden. Akavas ordförande 
Sture Fjäders Ålandsbesök i augusti var sed-
vanligt populärt och engagerade ett stort antal 
TFiF och DiFF medlemmar.
Företagsbesök som gjordes var en föreläsning 
om den så kallade kortrutten, kajbygget för 
den nya passagerarfärjan Gloria och Plåpp-
Åpp besöket till bränslegrottan som var till-
gänglig på grund av årlig översyn. Vidare invol-
verade sig Ålandsavdelningen för första gång-
en i TekNatur genom att marknadsföra 
evenemanget och kontakta sponsorer.

ÖSTERBOTTEN

I Österbotten svarar DIFF:s lokala styrelse för 
programverksamheten.
Under året gjorde man bl.a. företagsbesök till 
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Beamex i Jakobstad, Westenergy i Kvevlax och 
Vasa Elektriska i Vasa och Prevex i Nykarleby 
samt en exkursion till Vasa Innovation Center. 
Övriga evenemang har varit en vandring längs 
Kortjärvi naturstig och en teaterresa till Hel-
singfors för att se musikalen Chess. Man har 
även hunnit med kaffetasting i Vasa och bryg-
geribesök med ölprovning i Jakobstad.
Den traditionella ÅA alumnmiddagen arrange-
rades i Vasa i januari med temat ”Megatrender 
och framtidsvisioner”.

•  4. Samarbete och rekrytering

SAMARBETE MED TEKNIKENS  
AKADEMIKERFÖRBUND, TEK

TFiF har fyra representanter samt fyra supple-
anter i TEK:s fullmäktige. Föreningens avtal-
senliga mandat i TEK:s styrelse innehades av 
Kimmo Leveelahti (2017–2020) och hans supp-
leant var Mikael Federley.

TFiF har representanter i ett flertal av de 
utskott som bevakar arbetsmarknadsärenden 
inom TEK, bl.a. en till två representanter i 
utbildnings-, teknologi- och företagarutskottet 
samt i utskotten för anställda inom privata sek-
torn, kommunala sektorn och universitet och 
den statliga sektorn. Dessutom har TFiF en 
representant i utskottet för medlemsärenden. 
TEK:s och TFiF:s pensionärer ordnar inom 
ramen för DIAS-gillet (Diplomi-insinöörien ja 
arkkitehtien seniorit) program i form av lunch-
möten och exkursioner.
Närmare information om TEK:s verksamhet 
finns i förbundets egen årsberättelse, som 
publiceras på TEK:s hemsida. 

Arbetsmarknadsfrågor sköts för TFiF-medlem-
marnas del av TEK genom att medlemmarna 
ansluter sig via TFiF till TEK. Medlemskapet i 
arbetslöshetskassan KOKO (namnbyte våren 
2019 från IAET) är paketerat med TEK-med-
lemskapet för ordinarie medlemmar. Även 
yngre medlemmar kan ansluta sig till kassan. 
Registreringen sköts enligt avtal via TFiF. 
Enligt arbetslöshetskassans statistik lyfte 4,2 % 
dvs. 73 av 1755 KOKO-registrerade TFiF-med-
lemmar arbetslöshetsdagpenning under året 
2019 (år 2018 4,9 %).

Vid årets slut var 2019 ordinarie medlemmar 
TFiF/TEK-medlemmar (2018: 1910). Dessutom 

hörde 1404 yngre medlemmar till TEK via TFiF 
(2018: 1261). 

TFiF/TEK-medlemmar som gått i pension kan 
fortgå som TFiF/TEK-pensionärsmedlemmar 
och år 2019 var dessa 147 till antalet (2018: 
134).

Medlemsavgiften för TEK-medlemskap var 
227,04 € vilket är ett specialpris för TFiF-med-
lemmar.
I avgiften ingick medlemsavgiften i arbetslös-
hetskassan KOKO 75 € och ett bidrag på 3,00 € 
för arbetsmarknadsåtgärder. 

Priset Finländskt Ingenjörsarbete delades år 
2019 ut för 39:e gången och tillföll en grupp 
som har skapat ett affärsområde för rymdtek-
nik i Finland och utbildat ingenjörer med 
kompetens inom en ny generation av rymdtek-
nik. Pristagarna är TkD Antti Kestilä, TkD Jaan 
Praks, DI Tuomas Tikka, tekn. stud. Rafal 
Modrzewski och tekn. stud. Pekka Laurila.
 
TFiF och TEK delade för 22:e gången ut priset 
för årets bästa doktorsavhandling. Detta år 
belönades TkD Tiina Keipi som i sin doktorsav-
handling utvecklade en väteproduktionstekno-
logi med låga utsläpp. Detta minskar drastiskt 
väteproduktionens koldioxidutsläpp. Keipi 
gjorde sin forskning vid Tammerfors tekniska 
högskola (nuvarande Tammerfors universitet).

Priset för bästa diplomarbete delades ut för 
34:e gången. Priset gick till DI Joel Reijonen, 
vars forskningsområde var decentraliserad 
maskininlärning för autonoma fartyg i en 
decentraliserad molnmiljö. Sitt diplomarbete 
gjorde Reijonen för Vasa universitet.

DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN

Tillsammans med DIFF, IL och TEK har TFiF 
via den nationella kommittén (Kansko) varit 
medlem i FEANI (Fédération Européenne 
d´Associations Nationales d´Ingenieurs).

Tekniska Föreningen i Finland, TFiF, DIFF – In-
genjörerna i Finland samt deras finskspråkiga 
systerorganisationer Teknikens Akademiker, 
TEK och Insinööriliitto grundade i maj, 2019, 
en ny gemensam organisation med namnet 
Engineers Finland.

Engineers Finland främjar utbildning och 
affärspolitik samt målsättningar inom arbets-
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marknaden både nationellt och internatio-
nellt. Den nya organisationen representerar 
nästan 150 000 högutbildade inom teknikens 
område.

Syftet med den nya organisationen är att agera 
som en representant för medlemsorganisatio-
nerna och deras medlemmar, i första hand 
nationellt men även internationellt och särskilt 
inom den nordiska dimensionen eftersom 
verksamhetsområdet för ingenjörer i Norden 
är väldigt homogent.

Engineers Finland ansöker om medlemskap i 
Association of Nordic Engineers ANE från och 
med början av år 2020. Denna organisation 
har som sina medlemmar de nordiska ingen-
jörsorganisationerna och sitt säte hos de dans-
ka Ingenjörerna, IDA.
Då det nya Engineers Finland grundats bety-
der det samtidigt att det tidigare samarbetsor-
ganet Kansko körts ner. Kansko var aktiv gent-
emot den internationella ingenjörsorganisatio-
nen Feani. Medlemskapet avslutades den 
31.12.2019 i Feani och de medel man använt 
här, styrs nu till ANE.

Administrationen av Nording sker under led-
ning av en huvudkoordinator och ansvaret 
gick vid årsmötet över från Sverige till Norge. 
Den finländska verksamheten administreras 
via Engineers Finland och Nording samarbetar 
även med Association of Nordic Engineers 
(ANE) som koordinerar danska, svenska och 
norska ingenjörsorganisationers verksamhet 
på det internationella planet inom politiska 
organ. På Nordings konferens i Göteborg 
företräddes TFiF av verksamhetsledaren.

STUDERANDE- OCH UNGDOMS- 
VERKSAMHET 

Utskottet De Yngres Råd (DYR) uppgift och 
målsättning är att genom olika sorters evene-
mang och riktad marknadsföring få studeran-
de och nyutexaminerade med i verksamheten. 
Evenemang som ordnades under år 2019 var 
föreläsningen ”Hanken på en dag” som en 
lördag i maj fyllde Klubb Orfeus till bristnings-
gränsen och fick positiv feedback av deltagar-
na. I oktober arrangerades en gemensam kväll 
tillsammans med Seniorutskottet ”Det var 
bättre förr”.
Utöver DYR uppehålls kontakten till studeran-
de även via kontaktpersonerna i Otnäs, Vasa 
och Åbo. I Åbo och Vasa verkar dessa i samar-

bete med TEK medan de studerande i Otnäs 
har skilda kontaktpersoner för TFiF och för 
TEK.

Den årliga TFiF-sitzen där TFiF presenterar sin 
verksamhet för Åbo- och Vasagulnäbbar samt 
Otnäsphuxar arrangerades som vanligt i okto-
ber. Tillställningen inleddes med info på Lilla 
Teatern och därifrån förflyttade sig kvällens 
gäster med bussar till TF i Otnäs för middag 
och fest.

Ett rekryteringstillfälle för första årets stude-
rande ordnades både i Helsingfors och Åbo 
och hela 211 nya Yngre medlemmar rekrytera-
des. 

Föreningens samtliga möten och evenemang 
är öppna för Yngre medlemmar. Som stude-
randerepresentanter i TFiFs styrelse sitter 
ordförande för Teknologföreningen i Otnäs 
samt Kemistklubbens ordförande från Åbo.

TFiF har ekonomiskt understött ett flertal 
studerandeaktiviteter som exkursioner, semi-
narier, årsfester och spex. TFiF delar under 
året ut stipendier för studier, studier utom-
lands samt utlandspraktik. Dessutom under-
stöder föreningen vissa sportaktiviteter bland 
de studerande samt studentorganisationerna i 
deras arbete att locka ungdomar till tek-
nisk-naturvetenskapliga studier.

Planeringen av Teknologföreningens utrym-
men i studerandecentret i Otnäs framskrider. 
TFiF har önskat att få vara närvarande i cen-
tret med en TFiF-lounge. Den slutliga planen 
för loungen är ännu under planering.

I Åbo byggs ett nytt gemensamt hus, Aurum, 
för naturvetare inom Åbo Akademi och Turun 
Yliopisto som kommer att inrymma laboratori-
erna för DI-utbildningen. TFiFs och TEKs 
gemensamma kansli flyttar in i Aurum, 2021 
då huset står klart.  I Aurum kommer det även 
att finnas en TFiF/TEK lounge.

•  5. Projekt 

TEKNATUR 

Föreningen understöder olika åtgärder ägnade 
att öka antalet svenskspråkiga sökande till 
utbildningslinjerna vid de tekniska universite-
ten. Föreningen är bl.a. en av huvudarrangö-

Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Verksamhetsberättelse för år 2019



11

Verksamhetsberättelse för år 2019

rerna för TekNatur -tävlingen.

TekNatur -projektet körde igång under våren 
2019 och avslutades med finalen för projekt- 
och sjukampstävlingen 2020 på Arcada i Hel-
singfors den 1-2 februari 2020. I projekttävling-
en, för elever i årskurs 7 – 9 samt gymnasier, 
deltog totalt 17 bidrag och i Sjukampens uttag-
ningstävlingar för elever i årskurs 7, deltog 
närmare 2000 elever runt om i Svenskfinland 
och från de s.k. svensköarna i Finland, Uleå-
borg och Björneborg. 

TekNatur/CERN-fysiktävlingen för gymnasie-
elever, där priset var en studieresa för de fem 
bästa till det sameuropeiska forskningslabora-
toriet CERN i Genève eller till München, ge-
nomfördes den 15 maj 2019. I denna tävling 
deltog 165 elever från 21 finlandssvenska gym-
nasier. 

Den del av kostnaderna för TekNatur som inte 
täcktes av understöd fördelades detta år jämt 
mellan TFiF, DIFF och Svenska Tekniska Ve-
tenskapsakademien i Finland, STV. Fysiker-
samfundet i Finland och Högskolan Arcadas 
ingenjörsutbildning deltog även i arrange-
mangen där bl.a. den senare bidrog ekono-
miskt med att gratis ställa utrymmen och 
utrustning till förfogande under finaldagarna.
TekNatur stöddes år 2019 av följande organisa-
tioner:
- Konecranes
- Bror och R. Erik Serlachius stiftelse
- Stiftelsen Tre Smeder
- Svenska kulturfonden
- Finska kemistsamfundet
- Vaisala
- Sprintit
- Andritz
- Optinova och 
- Svenska folkskolans vänner.

Styrgruppen för projektet bestod av Åsa Lind-
berg (STV), Britta Sunde (TFiF), Annika Nylan-
der (TFiF), Kenneth Jönsson (DIFF), Hanna 
Wassholm (DIFF) och Maria von Bonsdorff-
Hermunen (Arcada). Det praktiska genomför-
andet av TekNatur -tävlingen 2019–20 sköttes 
av Arcada.

Kostnaderna för TekNatur 2019 var  
49 254,02 €. TFiF, som har hand om projektets 
ekonomi, lyckades få ihop 31 000,00 € extern 
finansiering. Den externa finansieringen be-
stod av understöd från fonder och företags-

sponsorer. TFiF:s andel av kostnaderna var 
6084,67 €.

ORFEUS RENOVERING

Planeringen av Orfeus renoveringen fortsatte 
med arbetsgruppen i vilken både föreningen 
och stiftelsen är representerad. Målsättningen 
med renoveringen är att skapa ett utrymme 
där medlemmarna trivs och som fungerar 
både för möten och fritt umgänge. Flera pro-
jektmöten med arkitekt Rabbe Tiainen, VVS- 
och elplanerare samt projektledning hölls. 
Utrymmet stängdes den 29 september varefter 
det tömdes och själva renoveringen körde 
igång den 1 november. Renoveringen är färdig 
under februari 2020 varefter utrymmet tas i 
bruk igen i början av mars. 

•  6. Administration

TFiF och DIFF – Ingenjörerna i Finland 
Alla program som arrangeras är öppna för 
båda föreningarnas medlemmar. IT-systemen 
samt intressegrupperna, utskotten och avdel-
ningarna är gemensamma med några få un-
dantag.

Kanslipersonalens arbetstimmar för IT-system 
och evenemang bokförs och i slutet av året 
fakturerar parterna varandra för arbetstim-
marna. Verksamhetskostnaderna fördelas i 
förhållande till medlemsantalet.

Det gemensamma presidiet (TFiF:s och DIFF:s 
presidier) har sammankommit till gemensam-
ma möten 4 gånger under året och TFiFs och 
DIFFs styrelser hade ett gemensamt möte 
under året.

Revisor, verksamhetsgranskare och bokföring
Föreningens revisor 2019 CGR-revisor Rabbe 
Nevalainen, AltumAudit Oy Ab

Föreningens verksamhetsgranskare:
Ordinarie: DI Ralf Wahlsten
Suppleanter: DI Karl-Johan Ström  
  DI Thomas Branders

Föreningens bokföring sköttes av Suomen 
Säätiötilipalvelu.
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PERSONAL

Studentmerkonom Ira Vaskola jobbade som 
organisationsassistent med ansvar för med-
lemsärenden, evenemangskoordineringen, 
lay-out planeringen av Gula Bladet, samt TFiFs 
marknadsförings- och informationsmaterial. 

DI Annika Nylander jobbade som projektkoor-
dinator med ansvar för IT (TFiF och DIFF), 
rekrytering och samarbete med de studerande 
samt som koordinator för TekNatur-projektet.
 
DI Britta Sunde fungerade som verksamhetsle-
dare för föreningen. Hon var även sekreterare 
för föreningens styrelse samt ombud för stif-
telsens styrelse för vilket stiftelsen betalar 
ersättning till föreningen.

Fil.mag. Nina von Numers fungerade som värd 
på Klubb Orfeus 16 timmar i veckan exklusive 
sommarmånaderna. 

DI Mia Adolfsson fungerade som ombudsman 
för TFiF och TEK i Åboregionen. Ombudsman-
nen assisteras i studerandeärenden av hög-
skolekontaktpersonen vid Åbo Akademi.

Som TFiFs studerandekontaktperson vid 
Aalto-universitetet i Otnäs fungerade teknolog 
Frans Cederlöf. Som svenskspråkig TFiF-TEK 
högskolekontaktperson i Åbo fungerade tekno-
log Pontus Lindroos från Åbo Akademi och 
som TFiF-TEK högskolekontaktperson i Vasa 
ekonomie studerande Petra Hakoniemi från 
Vasa universitet.

KANSLIUTRYMMEN

Föreningens och Stiftelsens kansli i Helsing-
fors, som föreningen delar med DIFF, är belä-
get på Banvaktsgatan 2 A i Östra Böle.  Åbo-
kansliet i DataCity utnyttjas tillsammans med 
TEK.
MEDLEMSREGISTRET 

Föreningen upprätthåller ett medlemsregister. 
Kostnaderna för registerprodukten samt dess 
driftskostnader delas med DIFF. TFiF svarar 
enligt avtal också för uppdateringen av TEKs 
medlemsregister för TFiF/TEK-medlemmar 
samt för registrering av dessa medlemmar i 
KOKO-kassan. 

Medlemmarna kan som inloggade i portalen 
enkelt uppdatera sina namn-, adress- och 

kontaktuppgifter samt kontrollera sina ikraft-
varande tjänster, ändra tidningsprenumeratio-
ner och kontrollera sina fakturor.
Katalogen i medlemsportalen erbjuder sök-
funktioner för den inloggade medlemmen och 
en online bokningskalender av Klubb Orfeus 
stöder avdelningarnas, utskottens och intres-
segruppernas arbete. 

•  7. Medlemskåren 

Nedan en sammanställning av medlemsantalet 
2019

Ordinarie medlemmar 1.1.2019 3097
Ordinarie medlemmar 31.12.2019 3063
Minskning av medlemsantalet 34 

Yngre medlemmar 1.1.2019 1371
Yngre medlemmar 31.12.2019 1515
Ökning av antalet yngre medlemmar 144 

 
Medlemmar totalt i slutet av året 4578
  
  
Föreningen hade 10 hedersmedlemmar den 
31.12.2019. 

Den regionala fördelningen av TFiF-medlem-
mar 31.12.2019:

Region  
 Procentuell fördelning
Birkaland 1,7 %
Nyland 58,0 %
Åboland 24,3 %
Åland 0,9 %
Österbotten 9,7 %
Övriga Finland 2,2 %
Utlandet 3,2 %
Totalt 100 %

•  8. Föreningens ekonomi

Föreningens bokslut uppvisade ett överskott 
på 23 161,51 €. Medlemsavgifterna justeras 
årligen för att möjliggöra betalningen av avgif-
terna i 12 rater. Medlemsavgiften för ordinarie 
medlemmar var 132,00 €. 
Avgiften för seniormedlemmar var 96,00 €. 
TFiF äkta makar, medlem samboende med 
annan TFiF-medlem och arbetslösa medlem-
mar betalade en nedsatt medlemsavgift på 
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64,80 €. Den nedsatta avgiften för äkta makar/
samboende inkluderade inte medlemstidning-
arna. 

Pensionärer, fortsättningsstuderande, föräld-
ralediga samt yngre medlemmar som efter 
avlagd examen antagits som ordinarie med-
lemmar betalade en nedsatt medlemsavgift på 
96,00 €. 
Den nedsatta medlemsavgiften för nyutexami-
nerade ordinarie medlemmar gäller under de 
första 12 månaderna efter examen. 

Medlemsavgiften för medlemmar utanför 
Norden var 24,00 €. Denna avgift inkluderade 
inte tidskrifter. Möjlighet fanns att prenumere-
ra på tidskrifterna Affärsmagasinet Forum, 
tidningar i digitalt format som ingår i Alma 
Talent Oy:s Summa-tjänst samt Gula Bladet 
mot en tilläggsbetalning ifall man så önskade.
 
Inbetalda medlemsavgifter till TFiF bokfördes 
till värdet av 344 629,62 € (2018:  
347 266,96 €).
Årsavgiften för arbetslöshetskassan KOKO som 
ingår i TFiF/TEK avgiften sjönk till 75 € (2018: 
87,00 €). TFiF/TEK avgiften betalas oavkortad 
vidare till TEK.

Stiftelsen beviljade år 2019 ett understöd för 
verksamheten på 240 000 € (2018:  
203 000,00 €).

Stiftelsen betalar även årligen en fondavkast-
ning till föreningen enligt reglerna på de av
Stiftelsen förvaltade fonderna. Fondavkast-
ningen var 16 571,07 € år 2019 (16 564,01 år 
2018). 

•  9. Övrigt

GARANTIFÖRENINGEN 

Vid Garantiföreningens årsmöte den 7 maj 
togs beslutet att lägga ner Garantiföreningens 
verksamhet för att garantiföreningens styrelse-
medlemmar skall frigöras från ansvaret som 
styrelsemedlemskapet innebär.  Eventuella 
frivilliga avgifter sköts i framtiden av TFiF. 

Verksamhetsberättelse för år 2019
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•  Valkommittén 2019 
föreslår sig själv för valmötet

Magnus Hindström,
ordförande
Carl-Magnus Cedercreutz 
Annica Lindfors
Tom Cederqvist
Lars Engström

•  Programutskottet - 
Helsingfors (T/D) 
Anne Franzas, ordförande 
Annemarie Hjelt
Johan Holmberg
Charlott Hurmerinta
Julia Pettersson-Hakava
Christina Nybergh  

•  Stipendieutskottet
Clas Bergring - ordförande
Lars Gestranius – KK kurator
Zacharias Aarnio – KK kurator 
(hösten 2019)
Otto Långvik 
Magnus Strandberg, TF
Johan Bobacka  
Britta Sunde - sekreterare 
 
 
Arbetsmarknads-
utskottet
Mikael Federley, ordförande
Sami Liponkoski
Annaleena Kokko
Kimmo Leveelahti  
Sari Viljanen
Siv Pensar 
Pernilla Stubb
Britta Sunde., VL, TFiF kansli

•  Kompetensutskottet
Sture Carlson, ordförande
Niklas Andersson
Ralf Eklund 
Lars Engström
Gustaf Gripenberg
Michael Laxåback
Lotta von Schantz 
Ira Vaskola, TFiF kansli
Mats Wiljander, DIFF 

•  Utskottet  
De Yngres råd (DYR)
Tekn.stud. Lars Sundman, 
DaTe, ordförande
Tekn.stud. Alexandra Anders-
son, TF 
Tekn. Stud. Tobias Asplund, 
DaTe
Tekn. Stud. Erik Haajanen
Tekn.stud. Sara Hagman, KK 
DI Niclas Jern, DaTe
Tekn.stud. Roosa Juup, KK
Tekn.stud. Anton Lindholm, 
DaTe
Tekn.stud. Pontus Lindroos, KK
(studerandekontaktperson)
Tekn.stud Miriam Lundsten, TF
Tekn.stud. Ebba Malm, KK
Tekn.stud. Marcus Nordström, 
TF 
Tekn.stud. Elin Nylund, DaTe
Christoffer Herala, TLK, DIFF
Mathias Lunabba, TLK, DIFF
Oscar Mansén, TLK, DIFF

•  Etik- och miljöutskot-
tet 
Boris Segerståhl, ordf.
Anders Diehl
Alec Estlander
Johan Horelli
Claus Montonen
Folke Malmgren
Göran Nyman
Christina Waddington
Håkan West
Mats Wiljander, DIFF  

•  Seniorutskottet 
Per Kock, TFiF, ordförande
Lars Engström, TFiF, vice ordf
Clas Bergring, TFiF
Marco Ekroth, DIFF
Emelie Enckell, TFiF
Reinhold Enqvist, TFiF  
(avgick på hösten)
Svante Degerth, TFiF,  
TFiF styrelserepresentant
Henrik Diesen, TFiF
Andrea Holmberg, TFiF 
(tillträdde på våren)
Jouni Kerrman, DIFF  
(avgick på hösten)

Olavi Lindén, DIFF  
(tillträdde på hösten)
Ralf Nikander, DIFF
Fred Rosbäck, DIFF
Mats Wiljander, DIFF  
(tillträdde på hösten) 

•  TFiX styrgruppen
Winberg Dan, ordförande
Andersson Niklas
Christian Elg
Anna Floman
Henrik Hellbom, DIFF
Henrik Karlsson, DIFF
Thomas Mård, DIFF
Marcus Nordström
Annika Nylander, TFiF kansli

•  Stiftelsens styrelse
Carl Slätis - ordförande
Pia Kåll
Sebastian Savander 
Erik Palmén 
Anders Ehrström
Britta Sunde - ombudsman, 
TFiF kansli
 

•  Garantiföreningens 
styrelse
(väljs på Garantiföreningens 
årsmöte).  
Ulf Cederqvist - ordförande
Göran Nyman 
Per Kock
Mikaela Runeberg
Lars Engström
Pär Mickos 

Garantiföreningen lades ner 
enligt beslut på Garantiföre- 
ningens årsmöte den 7 maj.

BILAGA

Sammansättningen i olika TFiF interna och externa organ 2019
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•  Forums styrelse (Förlags Ab)
Mikael Federley
Lars Engström, suppl. 

•  TEK:s styrelse
(2017–2020)
Kimmo Leveelahti
Mikael federley, suppl. 

•  TEK:s fullmäktige
(2017 – 2020)
Mikael Federley
Pernilla Stubb
Annaleena Kokko
Kimmo Leveelahti 

Suppleanter: 
David Helander (avgick 28.2)
Emil Karlsson
Risto Korpinen
Sari Viljanen

•  Valutskottet (Vaalitoimikunta), 
TEK
Mikael Federley

•  Utbildningsutskottet (TEK)
Peter Holmlund 
Casper Lassenius

•  Teknologiutskott (TEK)
Emil Karlsson 
Annaleena Kokko

•  Utskottet för medlemsärenden 
(TEK)
(Järjestö- ja jäsenasiainvaliokunta) 
Mikael Federley  

•  Utskottet för privata sektorn (TEK)
Pernilla Stubb 

•  Utskottet för statsanställda (TEK)
Risto Korpinen 

•  Utskottet för kommunalt anställda 
(TEK)
ingen representant 

•  Högskoleutskottet (TEK)
Päivi Mäki-Arvela

•  Företagarutskottet (TEK)
Nora Ilivitsky

•  Karriärutskottet (TEK)
David Helander (avgick 28.2) 

•  Den Nationella kommittén för  
Feani (Kansko) 
Britta Sunde
Pia Kåll, suppl.

•  Delegationen för den svenska  
litteraturens främjande
(2019–2021)
Henrik Janson

•  Stiftelsen för teknikens främjande 
(2019) 
Pia Kåll
Uffe Cederqvist, suppl. 

•  Delegationen för Stiftelsen för 
Tekniska Museet
 (2018–2020)
Silvio Hjelt

•  Styrelsen för Teknikhistoriska 
Samfundet
Ingen representant 

•  Styrelsen för Walter Ahlströms 
stiftelse 
(2018–2020)
Henrik Saxén
Anna Sundberg 

•  Delegationen för Finlands Svenska 
Bostadsstiftelse
 (2017–2020) 
Tom Cederqvist
 

•  Nordiska vägtekniska förbundets 
avdelning i Finland
(2019-2021)
(gemensamt med TEK) 
Kristian Appel

•  DIAS-gillet, styrelsen
Henrik Diesen

•  Svenska Tekniska Vetenskapsaka-
demiens i Finlands kommitté
Carl-Erik Wilén

•  KAUTE-säätiö: Fonden för akade-
misk företagarverksamhet
Britta Sunde (2018-2019)

BILAGA

Sammansättningen i olika TFiF interna och externa organ 2019Sammansättningen i olika TFiF interna och externa organ 2019
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Föreningen är utan personrepresentation i 
- Centralen för Teknisk Terminologi 
- Vetenskapliga Samfundens Delegation. 

Sammansättningen i olika TFiF interna och externa organ 2019
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Avdelningar 2019

•  Åboavdelningen
Peter Wiik, ordförande (januari)
Casimir Kasvi, ordförande (februari >)
Peter Holmlund, ÅTEK/fixare
Antti Kuismanen, DATE-representant (våren)
Kevin Karlsson, DATE-representant (hösten)
Anton Lindholm, DYR kontaktperson
Pontus Lindroos, TEK/TFiF  
teknologkontaktperson
Fredrik Nyholm, KK-representant
Sami Pirhonen, industrirepresentant 
Jessica Rosenholm, ÅA personalkontakt/ ÅTEK
Mattias Strandberg, disruptör
Britta Sunde, TFiF vl
Sekreterare  
Mia Adolfsson, TFiF/TEK ombudsman

•  Tammerforsavdelningen
Simon Hannus, ordförande
Sami Liponkoski
Anders Holmqvist
Björn Forss

•  Arkitektgillet
Christer Finne, ordförande och sekreterare
Mathias Björkman 
Tommy Degerth 
Anders Hedman, representant för TFiF styrelse
Lotta Qvis
Lasse Ollonqvist 
Säde Palmu
Tore Tallqvist 
Jutta Telivuo
Ninni Westerholm 

•  Avdelning ET
Pasi Lahtinen, DIFF, ordförande
Medlemmar
Kaj Bäckman 
Kaj Juslin 
Bengt Juselius, DIFF
Mats Wiljander, DIFF

•  Quintec
Annette Grönqvist, ordförande
Annika Malm
Kerstin Meinander 
Agneta Skogster-Järvi, DIFF

•  Ålandsavdelningen
Johnny Lindström, DIFF, ordförande
Isak Jansson
Hans Lavonius
Sten Schauman
Gunnar Westling

Kenneth Andersson, DIFF
Kåre Hampf, DIFF
Ivar Gullström, DIFF
Edvard del Prete, DIFF
Conny Söderholm, DIFF

Sammansättningen i olika TFiF interna och externa organ 2019



18 Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Balansräkning - aktiva

31.12.2019 31.12.2018

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR

MATERIELLA NYTTIGHETER

Inventarier 4.763,78 6.351,71

PLACERINGAR

Övriga börsaktier och andelar 43.268,30 41.255,25

Övriga aktier 6.969,71 6.969,71

PLACERINGAR SAMMANLAGT           50.238,01           48.224,96

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR  
SAMMANLAGT 55.001,79 54.576,67

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

      693,7

FORDRINGAR

Kortfristiga fordringar 44.046,64 25.113,14

Övriga fordringar 156.454,28 157.692,08

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3.307,90 2.025,42

KORTFRISTIGA FORDRINGAR SAMMANLAGT 203.808,82 184.830,64

KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN         160.128,84         112.389,05

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR 
SAMMANLAGT  363.937,66 297.913,39

AKTIVA SAMMANLAGT 418.939,45 352.490,06
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Balansräkning - aktiva

Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Balansräkning - passiva

31.12.2019 31.12.2018

EGET KAPITAL

Överskott från tidigare år 135.702,19 140.857,69

Räkenskapsperiodens överskott / underskott           23.161,51            -5.155,50

EGET KAPITAL SAMMANLAGT 158.863,70 135.702,19

FRÄMMANDE KAPITAL

Kortfristigt

Erhållna försskott 24.605,92 20.000,00

Kontoskulder 199.092,12 40.706,80

Övriga skulder 6.343,17 5.756,21

Passiva resultatregleringar 30.034,54 150.324,86

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMALAGT         260.075,75         216.787,87

PASSIVA SAMMANLAGT 418.939,45 352.490,06
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Resultaträkning

1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

ORDINARIE VERKSAMHET

MEDLEMSFÖRMÅNER OCH KOMMUNIKATION

Intäkter

Intäkter egna publikationer 148,75 3.055,15

DIFF:s andel 2.899,41 3.750,01

TEK:s andel 4.584,34 2.000,00

Intäkter sammanlagt 7.632,50 8.805,16

Kostnader

Kostnader för tidskrifter -210.050,91 -199.621,11

Kostnader för egna publikationer 0 -584,82

Medlemsbrevet och övrig elektronisk kommunikation -3.755,96 -5.408,88

Gula Bladet -5.990,37 -13.001,40

Kostnader sammanlagt -219.797,24 -218.616,21

Underskott av medlemsförmåner och publikationer -212.164,74 -209.811,05

MEDLEMSVERKSAMHET

Intäkter

Deltagaravgifter 57.904,12 63.979,50

DIFF:s andel 38.166,22 19.595,82

Intäkter sammanlagt 96.070,34 83.575,32

Kostnader

Evenemangskostnader -55.119,35 -62.143,90

Verksamhetsorgan -40.807,24 -43.835,07

Klubb Orfeus -11.554,37 -14.416,01

IT-systemet

Utveckling -35.914,00 -795,15

Drift -4.524,57 -2.830,55

IT-systemet sammanlagt -40.438,57 -3.625,70 

Kostnader sammanlagt -147.919,53 124.020,68

Underskott av medlemsverksamhet -51.849,19 -40.445,36

SAMARBETE

Kostnader

Nationellt samarbete -18.708,23 -18.017,28

Internationellt samarbete -1.557,91 -363,11

Studerande- o. alumnsamarbete -14.851,46 -26.759,83

Medlemsrekrytering -15.956,71 -21.248,14

Underskott av samarbete -51.074,31 -66.388,36
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Resultaträkning

Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Resultaträkning

1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

PROJEKT

Intäkter

Understöd av stiftelsen för IT-Utveckling 0 111.985,00

DIFF:s andel av IT-projekt 0 54.924,97

Andra andel av projekt

DIFF:s och STV:s andel av TekNatur och SIC 9.241,34 4.377,56

Erhållna understöd TekNatur och SIC 31.000,00 31.500,00

Andra andel av projekt sammanlagt 40.241,34 90.802,53

Intäkter sammanlagt 40.241,34 202.787,53

Kostnader

Externa utvecklingskostnader för nytt IT-system 0 -165.482,68

TekNatur och SIC-seminariet -49.254,02 -38.066,34

Kostnader sammanlagt -49.254,02 -203.549,02

Underskott av projekt -9.012,68 -761,49

GEMENSAMMA KOSTNADER INKLUSIVE ADMINISTRATION

Intäkter

Ersättningar för personalinsatser 30.000,00 30.000,00

Ersättningar för kanslikostnader 15.000,00 15.000,00

DIFF:s andel 48.848,24 37.273,61

Intäkter sammanlagt 93.848,24 82.273,61

Kostnader

Personalkostnader -238.390,42 -282.310,41

Övriga kostnader -125.637,57 -70.702,51

Avskrivningar -1.534,05 -2.045,41

Kostnader sammanlagt -365.562,04 -355.058,33

Underskott av gemensamma kostnader          -271.713,80          -272.784,72

UNDERSKOTT AV ORDINARIE VERKSAMHET -595.814,72 -590.190,98

MEDELANSKAFFNING

Intäkter

Medlemsavgifter 746.857,49 775.512,93

Agenturprovisioner 3.177,98 1.550,52

KOKO:s andel 2.590,50 0

Understöd av stiftelsen 240.000,00 203.000,00

Understöd ur stiftelsens fonder 16.571,07 16.564,01

Intäkter sammanlagt 1.009.197,04 996.627,46
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Resultaträkning

1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

Kostnader

TEK-medlemsavgifter -394.495,31 -410.907,07

Medlemsavgiftskostander -7.784,31 -9.853,88

Kostnader sammanlagt -402.279,62 -420.760,95

Överskott av medelanskaffning 606.917,42 575.866,51

PLACERADE MEDEL

Intäkter 12.058,81 9.168,97

Placerade medel överskott           12.058,81             9.168,97

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT 23.161,51 -5.155,50
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Noter till bokslutetResultaträkning

TILLÄMPANDE BOKSLUTSPRINCIPER

Bokslutet har upprättats enligt Statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och 
mikroföretags bokslut VMA 1753/2015 enligt småföretagsbokslut.

Värderings- och periodiseringsprinciper

Placeringarna i bestående aktiva är upptagna i bokslutet till anskaffningsutgift eller till ett lägre 
belopp som motsvarar det sannolika överlåtelsepriset.
Omsättningstillgångar Klubb Orfeus lager är värderat till anskaffningsvärde.

PERSONAL         
Föreningen har haft 3 kanslipersonal och 0,3 Klubb Orfeus personal under året 2019.

2019 2018

Lönekostnader 203.323,65 228.477,38

Pensionskostnader 31.627,45 45.838,93

Övriga sociala kostnader            3.718,92            6.650,87

238.670,02 280.967,18

Som årsersättning åt föreningens ordförande har under räkenskapsperioden betalats 3000€. Åt 
styrelsemedlemmarna har inte betalats andra arvoden under räkenskapsperioden.

BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNING

31.12.2019 31.12.2019

Placeringar Bokföringsvärde Marknadsvärde
Förlagsaktiebolaget Forum 12 st 6.969,71
Sampo Abp 3.500 st 41.255,25 136.185,00
Nordea Bank Abp 350st 2.013,05 2.534,00
Aktia Abp 116 st 0            1.083,44
Placeringar sammanlagt 50.238,01 139.802,44

Förändring i eget kapital 2019
Förändr. över-/underskott föregående år 135.702,19
Räkenskapsperiodens över-/underskott        23.161,51

EGET KAPITAL SAMMANLAGT 158.863,70
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Noter till bokslutet

ANVÄNDA BÖCKER I BOKFÖRINGEN
Bokslut
Bokslut och balansspecifikation
Resultaträkning, konto
Balansräkning, konto

Bokföring
Dagbok elektronisk arkiv
Huvudbok elektronisk arkiv
Bokslut bundet
Verifikat elektronisk arkiv

VERIFIKATTYPER

1 Intäkter 1190401 - 1191206
2 Fakturor 2190201 - 2191204
5 Inköpsfakturor 5190101 - 5191271
6 Betalningar 6190101 - 6191271
8 Löner 819011 - 819121
17 Autom.föringar 1719011 - 1719092
20 Nordea, brukskonto 2019001 - 2019557
21 Nordea, medlemsavgifter 2119001 - 2119375
30 Memori 3019001 - 3019058
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Bokslutets datering och underskrifterNoter till bokslutet
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Revisionsberättelse

Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Revisionsberättelse
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Verksamhetsgranskningsberättelse

Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr

Verksamhetsberättelse för år 2019

•  Allmänt

Stiftelsens ändamål är att inom den svensk-
språkiga ingenjörs- och arkitektkåren i Finland 
verka för främjandet av teknikens, de tekniska 
vetenskapernas, industrins och byggnadskon-
stens utveckling. 

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att 
ekonomiskt stöda Tekniska Föreningen i Fin-
land r.f. (TFiF nedan) samt genom att dela ut 
stipendier och understöd.   

Stiftelsen finansierar sin verksamhet med 
avkastningen på dess förmögenhet som består 
av TFiF-huset på Eriksgatan 2, Helsingfors en 
lägenhet på Eriksgatan, Helsingfors och en 
värdepappersportfölj.

Stiftelsen uppdaterar regelbundet sin arbets-
ordning, placeringspolitik samt närstående-
kretsanvisning. Stiftelsen är medlem i Delega-
tionen för stiftelser och fonder r.f. 

•  Stipendier och understöd

TFiF beviljades ett understöd för verksam-
heten på 240 000,00 € (203 000,00 € år 
2018). 

Fondavkastningen till TFiF var 16 571,07 € år 
2019 (16 584,34 € år 2018). 
TFiF har till sitt förfogande en klubblokal 
”Orfeus Lounge” på ca 140 m2 i stiftelsens 
fastighet på Eriksgatan 2. Dessutom har stiftel-
sen i hyresavtalet med krögaren på restaurang 
Tekniskas Salar beaktat att föreningen en kväll 
i veckan har förtur på bokning av utrymmen i 
restaurangen. Krögaren beviljar dessutom 
rabatt på maten på föreningens tillställningar. 

Utöver ovanstående utdelades år 2019 stipen-
dier till en summa av 55 450,00€ (48 900 € år 
2018). Stipendier beviljades för studier, studier 
utomlands, utlandspraktik och studieresor.

Stiftelsen understödde Finno daghem och 
förskola i Esbo för s.k. teknologifostran för att 
främja intresset för naturvetenskaper och 
teknologi med 2 500 €.

 

•  Placeringsverksamheten

PLACERINGAR I VÄRDEPAPPER

Stiftelsens placeringsverksamhet visade år 
2019 ett överskott på 615 507,95 € (96 830,97 € 
år 2018). Överskottet uppstod i huvudsak av 
återtagna nedskrivningar och försäljningsvin-
ster. Placeringen i Ålandsbankens bostadsfond 
avyttrades under året.

Placeringarnas marknadsvärde är 7 322 739,07 
€ den 31.12.2019 (6 461 958,63 € 31.12.2018).

Den största delen av värdepappersportföljens 
marknadsvärde den 31.12.2019, 6 550 974,24 € 
(5 421 522 € 2018) förvaltades av Evli och SEB. 
Avkastningen för år 2019 var 18,8% (2018;  
-5,6 %).

Stiftelsens totala administrativa kostnader år 
2019 var 64 117,22 € (år 2018 57 773,53 €). 
Stiftelsen betalade 15 000,00 € åt TFiF för 
kanslikostnader. Därtill ersatte man TFiF med 
18 000,00 € för personalkostnader som hän-
för sig till administrativa kostnader och  
12 000,00 € som hänför sig till ärenden gällan-
de fastigheten. Personalkostnaderna bestod 
främst av ombudsmannens arbetsinsats.

TFIF-HUSET, ERIKSGATAN 2 OCH LÄGEN-
HETEN, GEORGSGATAN KALEVAGATAN

Omena Hotels, är den största hyresgästen i 
TFiF huset. Omena Hotels planerar en repara-
tion av hotellrummen för att hålla hotellet 
konkurrenskraftigt. Stiftelsen tar ställning i 
vilken utsträckning man kommer att delta i 
kostnaderna.
Disponentbyrån Estlander Ab ansvarar för 
fastighetens disponentuppgifter och den tek-
niska servicen i huset sköts av Assemblin 
Finland Oy

Ingenjörsbyrå Granlund har sammanställt en 
rapport över reparationer fram till 2025. Un-
der åren 2018–2020 planeras att förutom 
normala årsreparationer utföra reparationer 
för 300 000,00 €. För år 2019 budgeterades 
734 000,00 € för reparationer, där den största 
utgiften är Klubb Orfeus renovering (510 000 
€) samt förbättring av ventilationssystemet 
och reparation av hissar och tak. Assemblin 
Oy har tillsammans med fastighetsrådet gjort 
en plan på reparationer på lång sikt.  
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Planeringen av Orfeus renoveringen fortsatte 
med arbetsgruppen i vilken både TFiF och 
stiftelsen var representerad. Målsättningen 
med renoveringen var att skapa ett utrymme 
där medlemmarna trivs och som fungerar 
både för möten och fritt umgänge. Flera pro-
jektmöten med arkitekt Rabbe Tiainen, VVS- 
och elplanerare samt projektledning hölls. 
Utrymmet stängdes den 29 september varefter 
det tömdes och själva renoveringen körde 
igång den 1 november. Renoveringen är färdig 
under februari 2020 varefter utrymmet tas i 
bruk igen i början av mars. 

År 2019 var hyresintäkterna från TFiF-huset  
1 195 253,94 € (1 149 441,72 € år 2018) och 
kostnaderna inkluderat avskrivningar var  
882 342,14 € (731 844,11 € år 2018). I kostnader-
na ingår direkta skatter 20 885,25 € (27 920,34 
€ år 2018). Överskottet på fastigheten efter 
avskrivningar år 2019 var 346 163,41 €  
(457 717,95 € år 2018). 

Fastighetsförsäkringen är en If AR (all risk) 
försäkring som innehåller ett avbrotts-försäk-
ringsskydd.

Fastighetsrådet som behandlar fastighetsrela-
terade ärenden har sammanträtt 5 gånger 
under året. Dessutom har fastighetsrådet hållit 
möten med hyresgäster samt deltagit i projekt-
möten för Orfeus renovering.

Bostaden på Georgsgatan är uthyrd till en 
utomstående hyresgäst till gängse marknads-
hyra. Nettohyresintäkten uppgick till  
12 340,00 €.

FONDERNAS FÖRVALTNING 

Fonderna är inte kopplade till en specifik 
egendom och för år 2019 bokades en avkast-
ning på 4 % räknat på fondkapitalet (4 % år 
2018). Principerna för behandlingen av den 
årligen bokade fondavkastningen regleras av 
respektive fonds föreskrifter. 

I balansspecifikationerna redovisas fondernas 
kapital vid årets början och årets slut, ur fond-
medel utbetalade stipendier samt fondavkast-
ningen. Stipendiebeloppet som utdelas fast-
ställs på basen av föregående års fondavkast-
ning. 

Storleken och stadgarna varierar stort i de av 
stiftelsen förvaltade olika donationsfonderna. 

För att underlätta både bokföringen av fonder-
na och utdelningen av stipendierna samt av 
kostnadsskäl är det ändamålsenligt att sam-
manfoga nedannämnda donationsfonder till 
en gemensam minnesfond som grundats för 
dessa.
 
Följande fonder är organiserade i en gemen-
sam minnesfond:

- C Hausens donationsfond                         
- Hyvinge fabriks Ab stipendiefond             
- John Stenberg seniors stipendiefond                                           
- Diplomingenjör Hugo Eklunds fond                     
- Familjen Alex. Ärts Stipendiefond                         
- Freywid Wegelius fond       
 
Minnesfonden fördelas procentuellt mellan de 
olika fonderna enligt bokföringsvärdet 
31.12.2015. För att hedra minnet av donatorn 
nämns den aktuella stipendiefonden vid utdel-
ningen av stipendier.     

Stiftelsens eget kapital består av fondernas 
kapital, överskott från tidigare år samt årets 
överskott enligt nedanstående (€):
   
Fastighetsfonden   4 317 384,08 € 
Åbergs fond 64 247,79 €
Garantiföreningens fond 140 690,79 €
Jubileumsfonden 176 347,06 €
80-årsfonden 213 660,06 €
Hintzes fond 2 733,05 €  
Zittings & Nybergs fond 21 338,99 €
Wärtsiläs publikationsfond 6 657,79 € 
Minnesfonden 757 430,28 €
Engels fond 17 548,98 €
Hedboms fond 17 761,08 €    
     
Förvaltade fonder  
sammanlagt  5 735 799,95 
 

Martin Pacius Minnesfond 71 388,57 € 

Fonder med egen täckning  
sammanlagt 71 388,57€
    
Överskott från tidigare år  4 670 151,97 
 
Periodens överskott 512 136, 56 

Sammanlagt eget kapital 11 049 527,54 

                                      

Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr

Verksamhetsberättelse för år 2019
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Verksamhetsberättelse för år 2019

STYRELSEN 2019

ordförande DI, Carl Slätis
vice ordförande DI Pia Kåll
medlemmar DI Erik Palmén                                                                                                                   
 Ark. Sebastian Savander
 DI Anders Ehrström

TFiFs verksamhetsledare, DI Britta Sunde, 
fungerade som stiftelsens ombudsman och sty-
relsens sekreterare. 

Inga arvoden utbetalades till styrelsemedlem-
marna. Styrelsemedlemmarna och ombuds-
mannen förfogar över ett parkeringskort som 
berättigar till parkering på Europarks parke-
ringar under stiftelsens möten.

REVISOR 2019

Revisor: CGR-revisor Rabbe Nevalainen, 
AltumAudit Oy Ab

Till revisorn har under 2019 bokförts arvoden 
på totalt 4 960,00 €.

•  Verksamheten 2020

FASTIGHETEN

Stiftelsens största risk utgörs av fastigheten på 
Eriksgatan 2. Stiftelsen kommer att utreda 
olika alternativ för fastighetens framtid som en 
del av placeringsportföljen och väga risker och 
avkastning mot övriga placeringsformer. Inga 
förändringar har planerats angående förval-
tandet av värdepappersportföljen. 
Placeringspolitiken uppdateras och en omför-
delning av placeringar övervägs.

Amorteringarna och räntekostnaderna gällan-
de lånet för ombyggnaden av TFiF-huset finan-
sieras i första hand med intäkter från fastighe-
ten.

UNDERSTÖD

Stipendier kommer att beviljas i samma ut-
sträckning som tidigare.

Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr

Verksamhetsberättelse för år 2019
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Balansräkning - aktiva

31.12.2019 31.12.2018

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR

Immateriella tillgångar 650 650

Materiella nyttigheter

Land- och vattenområden 1.206.075,62 1.206.075,62

Byggnader och konstruktioner 3.054.068,19 3.186.854,59

Maskiner och utrustning 746,2 994,94

Materiella nyttigheter sammanlagt 4.260.890,01 4.393.925,15

Placeringar

Andelar i koncernföretag 2.500,00 2.500,00

Övriga aktier och andelar 6.521.230,41 6.231.797,42

Placeringar sammanlagt      6.523.730,41      6.234.297,42

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR  
SAMMANLAGT

10.785.270,42 10.628.872,57

  

FONDER MED EGEN TÄCKNING

M.PACIUS FOND

Börsaktier 38.365,07 38.365,07

Fordran av stiftelse           33.023,50           30.418,18

FONDER MED EGEN TÄCKNING SAMMANLAGT 71.388,57 68.783,25

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR

Fordringar

Försäljningsfordringar 55.659,57

Fordringar hos koncernföretag 380 380

Övriga fordringar 14.846,57 3.172,84

Resultatregleringar 52.372,05 73.031,30

Kortfristiga fordringar sammanlagt 67.598,62 132.243,71

Kassa och bank         715.666,28         538.086,39

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR         783.264,90         670.330,10

AKTIVA SAMMANLAGT 11.639.923,89 11.367.985,92
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Balansräkning - aktiva

Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr

Balansräkning - passiva

31.12.2019 31.12.2018

EGET KAPITAL

Övriga fonder 5.735.799,95 5.725.905,05

Fonder med egen täckning 71.388,57 68.783,25

Balanserade Överskott (underskott) 4.730.202,46 4.670.151,97

Årets resultat (underskott)         512.136,56           60.050,49

EGET KAPITAL SAMMANLAGT 11.049.527,54 10.524.890,76

SKULDER

Långfristiga skulder

Lån från finansinstitut 240.000,00

Kortfristiga skulder

Lån från finansinstitut 60.000,00 264.706,01

Skulder till M. Pacius fond 33.023,50 30.418,18

Erhållna förskott 18.854,00 2.854,00

Leverantörsskulder skulder 206.014,83 345.857,52

Övriga skulder 18.362,00 179.593,97

Upplupna skulder 14.142,02 19.665,48

Kortfristiga skulder sammanlagt         350.396,35         843.095,16

SKULDER SAMMANLAGT         590.396,35         843.095,16

PASSIVA SAMMANLAGT 11.639.923,89 11.367.985,92
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Resultaträkning

1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018

ORDINARIE VERKSAMHET

Understöd och stipendier -325.700,00 -369.735,00

Kansli och administration -64.117,22 -57.773,53

ORDINARIE VERKSAMHET SAMMANLAGT        -389.817,22        -427.508,53

Ordinarie verksamhetens överskott / underskott -389.817,22 -427.508,53

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL VERKSAMHET

Fastigheten Eriksgatan 2

Intäkter 1.195.253,94 1.149.441,72

Kostnader -725.234,21 -556.620,56

Skatter -20.885,25 -27.920,34

Räntekostnader -3.187,54 -6.807,85

Avskrivningar -133.035,14 -140.495,36

Fastigheten Eriksgatan 2 sammanlagt 312.911,80 417.597,61

Värdepappersinnehav

Intäkter 687.630,38 524.938,26

Kostnader -72.122,43 -430.285,97

Värdepappersinnehav sammanlagt 615.507,95 94.652,29

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL VERKSAMHET  
SAMMANLAGT

928.419,75 512.249,90

FONDER

Intern ränta till fonder -48.115,97 -47.790,88

Utdelade stipendier 21.650,00 23.100,00

Fristående fonder

Dividender 2.605,32 2.178,68

Överfört till kapitalet -2.605,32 -2.178,68

FONDER SAMMANLAGT          -26.465,97          -24.690,88

PERIODENS RESULTAT         512.136,56           60.050,49

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT 512.136,56 60.050,49
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Resultaträkning

Tekniska Föreningen i Finlands Stiftelse sr

Noter till bokslutet

TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER

Bokslutet har uppgjorts enligt Statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och 
mikroföretags bokslut VMA 1753/2015 enligt småföretagsbokslut.   
   
Värderings- och periodiseringsprinciper   
Placeringarna i bestående aktiva är upptagna i bokslutet till anskaffningsutgift eller till ett lägre 
belopp som motsvarar det sannolika överlåtelsepriset.   
   
Koncern
Bolaget är ett moderbolag till Fastighetsaktiebolaget Eriksgatan 2  100% ägt, fo-nr 2954702-6  

2019
Eget kapital 1.1. 2.500,00
Räkenskapsperiodens underskott -165
Eget kapital 31.12. 2.335,00

Dotterbolaget är registrerat i Handelsregistret per 4.12.2018. Dotterbolagets första räkenskapspe-
riod har slutat 31.12.2019. Dotterbolaget har inte haft någon verksamhet under räkenskapsperio-
den och därför har inget koncernbokslut genomförts.

Personal       
Stiftelsen har inte haft anställda under räkenskapsåret. Till styrelsemedlemmar har inte betalats 
arvode under räkenskapsåret.

BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN

AKTIVA

VÄRDEPAPPER OCH PLACERINGAR 2019

Placeringar, aktiefonder 3.876.430,33
Anskaffningsvärde 3.871.729,39
Bokföringsvärde 4.474.227,84
Marknadsvärde
Placeringar, ränteinstrument 2.651.287,78
Anskaffningsvärde 2.644.913,89
Bokföringsvärde 2.784.415,64
Marknadsvärde

Placeringar, aktier fonder med egen täckning 38.365,07 
Anskaffningsvärde 38.365,07 
Bokföringsvärde 59.508,46
Marknadsvärde
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Noter till bokslutet

Övriga aktier 4.587,13
Anskaffningsvärde 4.587,13 
Bokföringsvärde

Koncernföretagaktier 2.500,00
Anskaffnings/bokföringsvärde
Bokföringsvärde sammanlagt 6.562.095,48

PASSIVA

EGET KAPITAL

2019

FONDER 1.1.2019  5.725.905,05
Fondavkastning år 2020  48.115,97
Till TFiF -16.571,07
Stipendier -21.650,00
Ökning av kapitalet 9.894,90
FONDER 31.12.2019 5.735.799,95

FONDER MED EGEN 
TÄCKNING 1.1.2019 68.783,25
Dividender 2.605,32
FONDER MED EGEN
TÄCKNING 31.12.2019 71.388,57

ÖVRIGT EGET KAPITAL 
Överskott från tidigare år 4.730.202,46
Räkenskapsperiodens överskott 512.136,56 
Sammanlagt 5.242.339,02

EGET KAPITAL SAMMANLAGT 31.12.2019 11.049.527,54
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Noter till bokslutet

Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr

Noter till bokslutet

SKULDER FÖR VILKA FASTIGHETSINTECKNING STÅR 
SOM SÄKERHET

Fastighetslån Nordea Bank Ab 300.000,00

Givna inteckningar 900.000,00

ANSVARSFÖRBINDELSER

2019

Private equity fond eQ PE TSR 2016 488.367,04
Private equity fond eQ PE VI Feeder III Ky 156.947,01

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT 31.12.2019 645.314,05
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Noter till bokslutet

RESULTATRÄKNINGEN

2019

UNDERSTÖD OCH STIPENDIER
Undestöd TFiF -240.000,00
Stipendium och övriga undestöd -85.700,00
Sammanlagt -325.700,00

ADMINISTRATION
Administrativa kostnader -31.117,22
Personalkostnader -18.000,00
Kanslikostnader -15.000,00
Sammanlagt -64.117,22

FASTIGHETEN ERIKSGATAN 2
Intäkter 1.195.253,94
Kostnader -725.234,21
Skatter -20.885,25
Avskrivningar -133.035,14
Finansiella kostnader -3.187,54
Sammanlagt 312.911,80

VÄRDEPAPPER OCH PLACERINGAR 
Intäkter
Hyresintäkter 12.340,00
Ränteintäkter 29.295,25
Dividender 8.942,05
Vinstandelar 5.716,01
Försäljningvinster 280.856,53
Återtagna nedskrivningar 330.402,62
Övriga intäkter 20.077,92
Intäkter sammanlagt 687.630,38
Kostnader
Förvarsarvoden och serviceavgifter -8.453,39
Överlåtelseförluster -30.589,11
Nedskrivningar -30.350,57
Övriga kostnader -2.729,36
Kostnader sammanlagt -72.122,43
Placerade medel sammanlagt 615.507,95
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Tekniska Föreningen i Finlands Stiftelse sr

Noter till bokslutet

FONDER
Fondavkastning -31.544,90
Fondavkastning (TFiF) -16.571,07
Utdelade stipendier 21.650,00
Sammanlagt -26.465,97

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT 512.136,56

ANVÄNDA BÖCKER I BOKFÖRINGEN
Bokslut
Bokslut och balansspecifikationer
Resultaträkning, konto
Balansräkning, konto

Bokföring
Dagbok elektronisk arkiv
Huvudbok elektronisk arkiv
Bokslut bundet
Verifikat elektronisk arkiv

VERIFIKATTYPER

5 Inköpsfakturor 5190201 - 5191209
6 Betalningar 6190101 - 6191207
8 Värdepappersmemo 8190101 - 8191207
17 Autom.föringar 1719011
20 Nordea, brukskonto 201901 - 2019172
30 Memori 301901 - 301914
35 Fastighet, memori 35191 - 351915
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Bokslutets datering och underskrifter
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Bokslutets datering och underskrifter

Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr

Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse

Anteckningar
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Årsmöte
tisdagen den 21 april 2020 klockan 17.30  

•  Adress och telefon:
Banvaktsgatan 2 A
00520 Helsingfors 

040 58 52 586
kansli@tfif.fi  

Kansliet är öppet kl. 9.00 – 15.00 
 

www.tfif.fi


