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• 1.

Allmänt

2018 var Tekniska Föreningen i Finlands 138:e
verksamhetsår.
Totalt hade föreningen 4469 (4414 år 2017)
medlemmar varav 1373 (1261 år 2017) är Yngre
medlemmar.
Programverksamheten var livlig, totalt ca 90
evenemang arrangerades år 2018 (62 år 2017)
samt två 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.
Arbetet med det gemensamma IT- projektet
med DIFF fortsatte. Det nya medlemsregistret
Odoo togs planenligt i bruk i januari 2018 och
hemsidorna samt medlemsportalen som planerat under april-maj 2018. Det nya evenemangshanteringssystemet Lyyti togs stegvis i
bruk under våren 2018. Det gamla medlemsregistret Innofactor Prime stängdes slutgiltigt av
i maj.
Styrelsen inledde året med ett planeringsmöte
för att plocka fram konkreta idéer och målsättningar samt fördela ansvaret inom styrelsen
för att driva dessa. Även idéer gällande TFiF:s
lounger i TFiF-huset och i TF:s planerade
lokaliteter i Otnäs diskuterades. Som resultat
av mötet ordnades på våren en kväll för TFiF:s
och DIFF:s avdelningar och utskott med temat
”Hur skall föreningen vara organiserad – en
kväll kring planering av programverksamheten”. Som kvällens moderator fungerade
Asko Sarkola.
TFiF:s verksamhet delades in i sex kärnområden:
Samarbete med studentföreningarna,
medlemsrekrytering och medlemsförmåner
Regional verksamhet
Intern information, kommunikation och
medlemsportaler
Externa relationer och samhällelig påverkan
Kultur och programverksamhet, networking
Kompetens och arbetsmarknad
Varje kärnområde har en eller flera ansvar-

spersoner i styrelsen. Detta för att bättre kunna stöda de aktiviteterna inom de olika områden.
Styrelsen samlades också för att planera Orfeus kommande reparation. Föreningens
medlemmar hördes också gällande önskemål
för klubblokalen.
Samarbetet med DIFF – ingenjörerna i Finland
rf fortsatte enligt inkörda verksamhetsformer
inom kommunikation och programverksamhet 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 48 900,00
€ (2017: 57 115,00 €) till föreningsmedlemmar.
Grupper som tillsammans utövar en sport och
som till övervägande del består av TFiF-medlemmar kunde också ansöka om understöd.
Totalt utbetalades 2 150,00 €
år 2018 i idrottsunderstöd (2017: 1 940,00 €).
TIDSKRIFTER

Medlemmarna erhöll inom ramen för medlemsavgiften två medlemsförmånstidskrifter
samt medlemstidningen Gula Bladet. Medlemsförmånstidningarna är Forum för ekonomi och teknik och Alma Talent Oy:s Tekniikka
& Talous. Den senare kunde bytas ut mot en
annan av Alma Talent Oy utgiven tidning
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
31.12.2019.
FÖRSÄKRINGSSERVICE

TFiF-medlemmar och deras familjer kunde
under år 2018 teckna förmånliga livförsäkring-
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ar via Aktia Livförsäkring Ab. Föreningen får
en förmedlingsprovision på försäkringarna.
TFiF/DIFF och Folksam har slutit ett samarbetsavtal om hemförsäkringar och båtförsäkringar. Föreningarna får en engångsprovision
på nya försäkringar. Avtalet om provisionen på
gamla olycksfalls- och reseförsäkringar består
så länge försäkringarna existerar.
Fennia har köpt Folksam Skadeförsäkrings
verksamhet i Finland och namnet kommer att
ändra till Fennia Skadeförsäkring 27.2.2019.
Samtidigt övergår man till att använda Fennias
varumärke. Medlemsförmånerna fortsätter
tillsvidare oförändrade.
För samtliga yrkesverksamma medlemmar har
föreningen tecknat en gruppansvars- och
rättsskyddsförsäkring i arbetsrelaterade ärenden. 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), avdelningen för teknisk fysik (F) och avdelningen
för byggnadsteknik (B) samt de olika utskotten
ordnade fortgående möten och evenemang.
Avdelningen för kemi (K) hade ingen verksamhet. Avdelningen för energiteknik samlades till
möten med ordnade inte några evenemang.
INFORMATIONSVERKSAMHETEN

Medlemskommunikationen sköts via medlemstidningen Gula Bladet, Medlemsbrevet,
evenemangspuffar, föreningens hemsida samt
per e-post. Föreningen utnyttjar också en sida
för föreningsmeddelanden i Forum för ekonomi och teknik samt Facebook och Instagram
vilka även utnyttjas av föreningens aktivitetsgrupper.
Medlemstidningen Gula Bladet utkom 4 gånger under året (2017: 4). Tidningen ges ut tillsammans med DIFF. Den totala upplagan per
nummer är ca 8000. Medlemsbrevet skickades
ut 11 gånger (2017:11). Dessutom skickades tre
nyhetsbrev riktat 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
klubbvärden. Maten levereras av utomstående
aktörer.
Under året drevs restaurangverksamheten i
Tekniskas Salar i TFiF-husets 6:e våning av
Capital Crew Helsinki Oy som p.g.a. en fusion
med ägarens övriga bolag bytte namn till Alces
Oy. Medlemmarna beviljas rabatt på restaurangservicen. Även DIFF har rätt att utnyttja
utrymmena för sin egen verksamhet.
FÖRENINGENS STYRELSE 2018

Ordförande		
DI Pia Kåll
I vice ordförande
Ark. Anders Hedman
II vice ordförande
DI Vendla Sandström
Medlemmar 		
DI Mikael Federley
			DI Svante Degerth
			TkD Hanna Lindqvist
			DI Linda Norrgård
			DI Siv Pensar
			TkD Markus Linder
			Oskari Lehtinen,
			teknolog
			Oscar Björklund,
			teknolog
Sekreterare		
DI Britta Sunde,
			verksamhetsledare
Styrelsen har sammanträtt till 10 styrelsemöten av vilka ett var ett gemensamt planeringsmöte tillsammans med teknologföreningens
representanter. Presidiet, som består av ordförande samt första och andra vice ordförande,
har sammankommit vid behov.
ARKITEKTGILLET

I april reste 23 arkitekter till Rom där man fick
ta del av professor em. Tore Tallqvists guidade
program med temat 3000 år arkitekturhistoria
på två dagar. Man besökte bl.a. Villa Lante
vars svenskspråkiga broschyr hade stötts
ekonomiskt av Tekniska Föreningens i Finland
Stiftelse. Under resan gjorde Svenska YLE en
film, som kan ses på Arenan.
I juni besökte man Amos Rex –bygget och i
september gjorde man två stadspromenader i
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arkitektprofessorernas, Vilhelm Helanders och
Tore Tallqvists, barndomsmiljöer. Året avslutades med en diskussionskväll med riksdagsmännen Anders Adlercreutz och Veronica
Rehn-Kivi. Arkitektgillet höll flera styrelsemöten av vilka ett till havs i segelbåt.
AVDELNINGEN FÖR BYGGNADSTEKNIK

Avdelningen för byggnadsteknik ordnade i maj
evenemanget ”Är du uppdaterad med vad som
händer på planeringsfronten”.
AVDELNINGEN FÖR TEKNISK FYSIK

Fysikerna har under det senaste året inte haft
regelrätt avdelningsverksamhet, men en grupp
aktiva har arrangerat program. Ellen firades i
år 8.2 med Mikael Ehns föredrag Atmosfärens
aerosolpartiklar. En intressant och trivsam
kväll i gott sällskap.
ETIK- OCH MILJÖUTSKOTTET

Utskottet höll under året nio möten. Under
mötena diskuterades aktuella frågor inom
utskottets mandat och planerades olika evenemang och symposier. I samband med utskottets möten ordnades föredrag av inbjudna
sakkunniga; s.k. EMU-talks. Föredragen ger
material för planeringen av symposier eller
seminarier.
I januari ordnades ett symposium om vindkraft. Årets stora evenemang var ett seminarium om riksdagens rapport: Hundra idéer för
Finlands framtid.
INTRESSEGRUPPEN FÖR TEKNIKHISTORIA

Under året har utöver två möten regelbundna
kontakter hållits genom e-post. I oktober
beslöts att skriva ett antal Wikipedia texter,
omfattande ett stort antal finlandssvenska
tekniker. Avsikten är att på detta sätt väcka
intresse för böckerna i serien Finlandssvenska
Tekniker, speciellt Banden 7 och 8, som visat
sig vara oväntat svårsålda.
Dessutom har intressegruppen behandlat och
skrivit text om de personer som finns avporträtterade i Orfeus soffhörna. Det är personer,
som för över 100 år sedan varit ordförande
eller verksamma inom styrelsen i TFiF. De små
mässingsskyltarna på tavlornas ramar, som
numera är närmast oläsbara, ersätts med text.
Avsikten är att presentera ett häfte, var det

framgår uppgifter om deras verksamhet inom
TFiF.
KOMPETENSUTSKOTTET

Kompetensutskottet hade under året aktiv
verksamhet med fyra evenemang som fokuserade på arbetssökande. Vårens föredrag handlade om personal branding och karriärcoaching. På hösten riktade man paneldebatten ”Karriär; vad är det? – slump eller plan” till
teknologer. Evenemanget hölls i Otnäs. Under
temakvällen i november, ”AI – vän eller fiende
och för vem?” diskuterade man artificiell
intelligens både ur moral-etisk och teknisk
synvinkel.
PROGRAMUTSKOTTET

Genom sina evenemang erbjuder programutskottet medlemmarna möjlighet till att utvidga sitt nätverk samt skapa trivsel i föreningen. Totalt ordnade programutskottet sex olika
evenemang, bland dessa de traditionella tillställningarna Tack Party, barnfesten, 1: a maj
lunchen och jullunchen som alla var välbesökta.
Tack Party ordnades som besök till det nyöppnade Kvarteret Victoria på Busholmen med en
kvällsbit på Restaurang Skögul som ägs av
Teknologföreningen.
Barnfesten med Arne Alligator var en succé. I
oktober ordnades GamYlonz, en lagorientering som har sitt ursprung bland teknologer i
Otnäs. En annorlunda stadsorientering ”Remote Helsinki” stod även på programmet
QUINTEC

Quintec ordnade en kväll med temat odling i
liten skala, ett besök till det nyöppnade Amos
Rex och träffades under en temakväll med
choklad.
SENIORERNA

Utskottet arbetade på traditionellt sätt med att
arrangera intressanta program öppna för alla
TFiF och DIFF avec. Man höll under året 6
interna möten.
Under året arrangerade Seniorutskottet 7
evenemang av vilka två mycket lyckade resor,
en till Slovakien i maj och en till Viborg i oktober med 41 respektive 32 deltagare. Efterträf-
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far ordnades för båda resorna ”Slovakigen”
och ”Sellanen ol´ Viipuri”.
Årets storsatsning var temakvällen ”Att köpa
och sälja bostad – vad bör man beakta? Som
lockade 69 deltagare. Dessutom ordnades ett
besök till Marek sound och ett seminarium om
exporthjälp för Svensk-finska handeln.
TEATERVÄNNERNA

Under år 2018 fortsatte teateraktiviteterna i
Helsingfors inom föreningarna med tre pjäser
på Lilla Teatern och fyra finskspråkiga pjäser
på Stadsteatern. Det största deltagandet (60)
noterades på musikalen Chess på Svenska
Teatern i november. Allt som allt registrerades
134 teaterbesök av föreningsmedlemmar inklusive följeslagare.
Eftertillställningarna i Klubb Orfeus var med
på programmet och besöktes av pjäsförfattaren Sara Ehnholm-Hielm på våren samt skådespelarna Pia Runnakko och Linda Zilliacus
under hösten. Samarbetet med ekonomföreningen Niord gällande dessa fortsatte och breddades att nu också gälla föreställningar på
stadsteaterns finskspråkiga scener.
Förutom dessa eftertillställningar sågs föreningarnas roll i att det gemensamt åtnjöts förfriskningar under föreställningarnas pauser.
Verksamheten vilar på att vi verkar som teaterombud för Stadsteatern och Svenska Teatern.
Detta ger tillgång till förhandsbokning av bra
platser också på annars fullbokade föreställningar samt till rabatter som underlättar genomförandet av kringprogrammen.
INTRESSEGRUPPEN FÖR TEKNISK
SVENSKA

Arbetsgruppen premierade år 2018 examensarbeten skrivna på god svenska.
Denna gång premierades Linda Sederholm för
sitt kandidatarbete ”Strukturer och egenskaper hos metamaterial inom det termiska infrarödområdet”. Arbetet är utfört på Aalto
universitetet inom utbildningsprogrammet för
materialvetenskap och materialteknik.
Rasmus Tunis premierades för sitt diplomarbete ” Utvecklingsmöjligheter för syner och
terrängarbete i lantmäteriförrättningar” (Aalto
Universitetet, fastighetsteknik).

INTRESSEGRUPPEN ”EXPORTGRUPPEN”

Styrelsen beslutade att förorda grundandet av
exportgruppen.
Exportgruppen samlar nyligen pensionerade
medlemmar för att på frivillig bas medverka
till att befrämja finska företags export i första
hand till Sverige.
TFIX

Mentorvåg nr 14 inleddes den 12 oktober 2017
och avslutades den 24 april 2018.
En mentorträff hölls den 1.2. Under våren
arbetade man intensivt med en mentorhandbok som blev klar till den nya rundan som
körde igång hösten 2018.
TFiX 15:e mentorprogram påbörjade verksamheten den 10.10.2018 med ett kickoff-seminarium i Klubb Orfeus. Tidigare ordförande Niklas
Andersson öppnade mötet och Staffan Kurtén
höll en uppskattad föreläsning under rubriken
”Konsten och vikten av att leda sig själv” i
samband med seminariet. Totalt lyckades
styrgruppen hitta14 mentorpar. Efter starten
fortsätter paren att jobba tillsammans till och
med april 2019, då ett avslutningsseminarium
hålls. Under mentoråret beslöt vi även genomföra en workshop kring mentorskap i januari
2019.
INTRESSEGRUPPEN FÖR ARBETSSÖKANDE

Arbetssökandegruppen har under 2018 ordnat
två företagsbesök, varav ett resulterade i en
rekrytering. Temat för besöken har varit nätverkande: Har vi gemensamma intressen med
våra värdar? Vilka kunskaper efterfrågas just
nu på arbetsmarknaden?
På intressegruppens Facebook sida har man
utbytt erfarenheter av rekryteringsevenemang, jobbsökningskanaler, kurser, webbinarier och den kryptiska aktiveringsmodellen.
Där postas den viktigaste informationen från
andra, mer officiella jobbsökargrupper som
någon av gruppens medlemmar är med i.
TAMMERFORSAVDELNINGEN

I oktober arrangerades det ett Escape Room
-evenemang för barnen i Tammerfors och i
november firades den traditionella räkfrossan.
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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 tillställningar anordnas för medlemmarnas trivsel.
Föreningen samarbetar med andra lokala
föreningar; DIFF:s Åboavdelning, alumnföreningen Axels och Stinas Gamyler ASG, Kemiska
Sällskapet i Åbo och Ekonomföreningen Merkur. Även nära samarbete med Åbo Akademis
TEK-medlemmars personalförening ÅTEK
inleddes och Åbo Universitets personalförening för TEK anslutna, T3.
På våren gjorde man ett företagsbesök som
inkluderade frukost till Teleste. Inför första
maj inleddes en ny tradition med mössprydning av Paavo Nurmi-statyn och senare i maj
arrangerades Kyykkä Open. Dessa två sistnämnda arrangerades tillsammans med TEK.
Avdelningen besökte Pargas då man såg man
Teaterboulagets sommarpjäs ” Stenplockerskorna”. Före teatern träffades man på pizza
på Restaurang Råttis.

hagen med rundtur i bryggeriet som var mycket uppskattat av deltagarna. I november besökte man Fotografiska Museet på Åland som
imponerade stort med sin enorma samling av
fotografiska apparater, troligtvis den största
samlingen i Norden. För att uppleva hur stor
dockan för segelfartyget Pommern blir arrangerades ett PÅPP ÅPP besök med guidning
under en lunchpaus. På hösten deltog man
också i AKAVA afton i Mariehamn.
ÖSTERBOTTEN

I Österbotten svarar DIFF:s lokala styrelse för
programverksamheten.
Under året gjorde man bl.a. ett företagsbesök
till Mirka och Baltic Yachts samt en vandring
Panike-Björkö.
Åbo Akademi 100 års jubileum firades i januari i Vasa med en alumnmiddag under vilken
verksamhetsledare Britta Sunde framförde
TFiF:s hälsning. Under kvällen, som hade
närmare 100 deltagare, presenterades diplomingenjörsstudier av studerande från olika
årtionden under rubriken ”Jonjakter och
klåpkonstanter – DI-studier genom tiderna ”.

Barnens teknikdag ordnades traditionsenligt
tillsammans med teknologer vid Åbo Akademi.
Evenemanget var fullbokat.

Åboavdelningen deltog i arrangemangen av
Barnens energidag som ordnades på Academill i Vasa.

TFiF:s styrelse höll sitt sista möte på hösten i
Åbo tillsammans med Åboavdelningens styrelse för att diskutera Åborelaterade ärenden.

• 4.

Under hösten ordnade man en temakväll
”Personal branding” i vilket ca 40 personer
deltog.
I december besökte man Klosterbacken där
man fick ta del av en julinspirerad guidning.
Efter besöket besökte inmundigades en lunch
och i samband med detta hölls avdelningens
årsmöte.
ÅLANDSAVDELNINGEN – BRYGGAN

Flera av Bryggans aktiviteter har varit populära trots att deltagarantalet varierat. Under
våren bekantade man sig med vattenförsörjningen på Ålands Vatten och besökte Ålands
Sjöbevakningsstation. I juni korades Bryggans
Formula kung, ett mycket populärt program
som blir en tradition.
Hösten inleddes med dryckestestning på Stall-

Samarbete och rekrytering

SAMARBETE MED TEKNIKENS
AKADEMIKERFÖRBUND, TEK

TFiF har fyra representanter samt fyra suppleanter i TEK:s fullmäktige. Föreningens avtalsenliga mandat i TEK:s styrelse innehades av
Kimmo Leveelahti (2017–2020) och hans suppleant 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 sektorn, 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 lunchmöten och exkursioner.
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Närmare information om TEK:s verksamhet
finns i förbundets egen årsberättelse, som
publiceras på TEK:s hemsida.
Arbetsmarknadsfrågor sköts för TFiF-medlemmarnas del av TEK genom att medlemmarna
ansluter sig via TFiF till TEK. Medlemskapet i
arbetslöshetskassan IAET är paketerat med
TEK-medlemskapet för ordinarie medlemmar.
Även yngre medlemmar kan ansluta sig till
kassan. Registreringen sköts enligt avtal via
TFiF. Enligt arbetslöshetskassans statistik lyfte
7,3 % dvs. 129 av 1766 IAET- registrerade
TFiF-medlemmar arbetslöshetsdagpenning
under året 2017 (år 2016 8,4 %).
Vid årets slut var 1910 ordinarie medlemmar
TFiF/TEK-medlemmar (2017: 1870). Dessutom
hörde 1261 yngre medlemmar till TEK via TFiF
(2017: 1158).
TFiF/TEK-medlemmar som gått i pension kan
fortgå som TFiF/TEK-pensionärsmedlemmar
och år 2018 var dessa 134 till antalet (2017:
127).
Medlemsavgiften för TEK-medlemskap var
236,04 € vilket är ett specialpris för TFiF-medlemmar.
I avgiften ingick medlemsavgiften i arbetslöshetskassan IAET 87 € och ett bidrag på 3,00 €
för arbetsmarknadsåtgärder.
Priset Finländskt Ingenjörsarbete delades år
2018 ut för 38:e gången och tillföll arbetsgruppen TkD Kimmo Rauma, DI Matti Iskanius, DI
Tero Järveläinen, TkD Antti Tarkiainen och
TkD Risto Tiainen. Gruppen har inom Visedo
Oy skapat ett nytt elektronikkoncept för elektrifiering av arbets- och rörliga maskiner.
TFiF och TEK delade för 21:e gången ut priset
för årets bästa doktorsavhandling. Detta år
belönades TkD Dani Korpi för sitt arbete
”Full-Duplex Wireless: Self-interference Modelin, Digital Cancellation, and System Studies”.
Arbetet är utfört vid Tammerfors Tekniska
Universitet vid fakulteten för informationsoch elteknik.
Priset för bästa diplomarbete delades ut för
33:e gången. Priset gick till DI Anton Kontunen
för arbetet ”Diatermiasavun analysointiin
perustuva leikkauksenaikainen tervekudosmarginaalin tunnistava mittausjärjestelmä”.
Arbetet är utfört vid teknisk-naturvetenskapli-

ga fakulteten vid Tammerfors Tekniska Universitet
DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN

Tillsammans med DIFF, IL och TEK är TFiF via
den nationella kommittén (Kansko) medlem i
FEANI (Fédération Européenne d´Associations Nationales d´Ingenieurs). I FEANI:s
verksamhet ingår att övervaka och värna om
ingenjörsutbildningens status och ingenjörstitelns gångbarhet, främst inom Europa. Intresset för europaingenjörstiteln, som beviljas av
FEANI, har fortsättningsvis varit lågt både
inom föreningen och nationellt.
Samarbetet mellan de nordiska ingenjörsorganisationerna fortsatte under året inom ramen
för Nording. Administrationen av Nording sker
under ledning av en huvudkoordinator och
ansvaret gick vid årsmötet över från Finland
till Sverige. Den finländska verksamheten
administreras via Kansko. Nording samarbetar
även med ett annat nordiskt samarbetsorgan
Association of Nordic Engineers (ANE) som
koordinerar danska, svenska och norska ingenjörsorganisationers verksamhet på det
internationella planet inom politiska organ. På
Nordings konferens i Åbo företräddes TFiF av
verksamhetsledaren och ordförande.
TEKNOLOG- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Utskottet De Yngres Råd (DYR) uppgift och
målsättning är att genom olika sorters evenemang och riktad marknadsföring få teknologer
och nyutexaminerade med i verksamheten.
Evenemang som ordnades under år 2018 var
föreläsningarna ”Hanken på en kväll” som var
välbesökta både i Åbo och Helsingfors och fick
positiv feedback av deltagarna. En gemensam
meganetworkingsitz för teknologerna från
Otnäs och Åbo ordnades i Åbo. Deltagarna
tyckte det var roligt att skapa kontakter med
studerande från andra studieorter.
Utöver DYR uppehålls kontakten till teknologerna även via teknologkontaktpersonerna i
Otnäs, Vasa och Åbo. I Åbo och Vasa verkar
dessa i samarbete med TEK medan teknologerna 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 oktober. Tillställningen inleddes med info på Lilla
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Teatern med därpå följande rundvandring på
Klubb Orfeus och Tekniskas Salar. Traditionellt
avslutades kvällen med en gemensam sits på
Tekniskas Salar och efterfest på TF i Otnäs.
Ett rekryteringstillfälle för första årets studerande ordnades både i Helsingfors och Åbo
och hela 212 nya Yngre medlemmar rekryterades.
Föreningens samtliga möten och evenemang
är öppna för Yngre medlemmar. Som teknologrepresentanter i TFiF:s styrelse sitter ordförande för Teknologföreningen i Otnäs samt
Kemistklubbens ordförande från Åbo.
TFiF har ekonomiskt understött ett flertal
teknologaktiviteter som exkursioner och seminarier. TFiF delar under året ut stipendier för
studier, studier utomlands samt utlandspraktik. Dessutom understöder föreningen vissa
sportaktiviteter bland teknologerna samt
studentorganisationerna i deras arbete att
locka ungdomar till teknisk-naturvetenskapliga studier.
Planeringen av teknologföreningens utrymmen i studerandecentret i Otnäs framskrider.
TFiF har önskat att få vara närvarande i centret med en TFiF-lounge. Den slutliga planen
för loungen är ännu under planering.
I Åbo kommer ett nytt gemensamt hus för
naturvetare inom Åbo Akademi och Turun
Yliopisto att byggas. Detta hus, Aurum kommer att inrymma laboratorierna för DI-utbildningen. TFiF:s och TEK:s gemensamma kansli
planerar att flytta in i Aurum, 2021 då huset
står klart. Enligt planerna finns i samband
med kansliet en TFiF/TEK lounge.

• 5.

Projekt

TFiF och DIFF använder samma medlemsregisterlösning Odoo samt samma leverantör
Sprintit.
Även TEK använder samma leverantör och
samma medlemsregisterlösning vilket ger
synergifördelar gällande kostnader och utveckling av systemet. Därutöver underlättas
kommunikationen gällande medlemsdata för
TFIF/TEK medlemmar.
TFiF skötte faktureringen av medlemsavgifterna år 2018 via det nya medlemsregistret och
kan nu erbjuda sina medlemmar möjligheten
till e-faktura. Det nya medlemsregistret har
även flera gränssnitt till samarbetspartners
såsom arbetslöshetskassan IAET, fakturaleverantören, tidningshus, bank och skatteverket.
Kansliets arbete underlättas även med ett
gränssnitt till TEK som tas i aktivt i bruk under
februari 2019.
Medlemsportalen förnyades och till den byggdes en förnyad medlemskatalog samt ett online bokningssystem för Klubb Orfeus. Synligheten av medlemmens egna uppgifter förbättrades och medlemmens möjligheter att själv
uppdatera sina tidningsbeställningar och
kassamedlemskap tillades. Medlemmens
möjligheter att se och hantera sina egna fakturor förbättrades.
I samband med förnyelsen av evenemangshanteringen möjliggjordes anmälan till ett evenemang utan inloggning samt en betydligt bättre
evenemangskommunikation. Evenemangshanteringssystemet är sammankopplat med den
nya hemsidan och under år 2019 kommer det
även att integreras med medlemsregistret.
Under 2019 kommer utvecklingsarbetet att
fortsätta i mindre skala kring teman som medlemskommunikation, ärende- och dokumenthantering i medlemsportalen samt gränssnitt.

IT-PROJEKTET

TEKNATUR

Annika Nylander avslutade sitt arbete som
projektchef för det gemensamma TFiF/DIFF
IT-projektet 31.12.2018. Utvecklingsarbetet fortsätter inom ramen för hennes jobb som projektkoordinator.

Föreningen understöder olika åtgärder ägnade
att öka antalet svenskspråkiga sökande till
utbildningslinjerna vid de tekniska universiteten. Föreningen är bl.a. en av huvudarrangörerna för TekNatur -tävlingen.

TFiF och DIFF delar jämnt på projektkostnader. Driftkostnaderna för det färdiga systemet
fördelas i förhållande till medlemsantalet.

TekNatur -projektet körde igång under våren
2017 och avslutades med finalen för projektoch sjukampstävlingen 2018 på Arcada i Helsingfors den 2-3.2.2018. I projekttävlingen, för
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elever i årskurs 7 – 9 samt gymnasier, deltog
totalt 38 bidrag och i Sjukampens uttagningstävlingar för elever i årskurs 7, deltog 1950
elever runt om i Svenskfinland.
TekNatur/CERN-fysiktävlingen för gymnasieelever, där priset var en studieresa för de fem
bästa till det sameuropeiska forskningslaboratoriet CERN i Genève eller till München, genomfördes i maj 2017. I denna tävling deltog
164 elever från 24 finlandssvenska gymnasier.
Den del av kostnaderna för TekNatur som inte
täcktes av understöd fördelades detta år jämt
mellan TFiF, DIFF och Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland, STV. Fysikersamfundet i Finland och Högskolan Arcadas
ingenjörsutbildning deltog även i arrangemangen där bl.a. den senare bidrog ekonomiskt med att gratis ställa utrymmen och
utrustning till förfogande under finaldagarna.
Tävlingen stöddes ekonomiskt även av R. Erik
Serlachius stiftelse, Stiftelsen Tre Smeder,
Svenska kulturfonden, Svenska Folkskolans
Vänner, Andritz, Neste, Stora Enso, Konecranes, Vaisala, Finska kemistsamfundet.
Styrgruppen för projektet bestod av Åsa Lindberg (STV), Britta Sunde (TFiF), Annika Nylander (TFiF), Kenneth Jönsson (DIFF) och Maria
von Bonsdorff-Hermunen (Arcada). Det praktiska genomförandet av TekNatur -tävlingen
2017–18 sköttes av Arcada.
Kostnaderna för TekNatur 2018 var 38 066,34
€. TFiF, som har hand om projektets ekonomi,
lyckades få ihop 31 500,00 € extern finansiering. Den externa finansieringen bestod av
understöd från fonder och företagssponsorer.
TFiF:s andel av kostnaderna var 2188,78 €
(2017: 4 193,77€).
ORFEUS RENOVERING

Planeringen av Orfeus renoveringen har pågått
hela året med en arbetsgrupp i vilken både
föreningen och stiftelsen är representerad.
Målsättningen är att skapa ett utrymme där
medlemmarna trivs och som fungerar både för
möten och fritt umgänge. Flera projektmöten
med arkitekt Rabbe Tiainen, VVS- och elplanerare samt projektledning har hållits. Detaljplaneringen fortsätter. Tidtabellen för offertberäkning är april 2019 och för starten av reparationen i slutet av hösten 2019.

• 6.

Administration

TFiF och DIFF – Ingenjörerna i Finland
Alla program som arrangeras är öppna för
båda föreningarnas medlemmar. Webbsystemet och medlemsregistren är integrerade och
intressegrupperna och avdelningarna gemensamma med några få undantag.
Kanslipersonalens arbetstimmar för webbsystemet och evenemang bokförs och i slutet av
året fakturerar parterna varandra för arbetstimmarna. Verksamhetskostnaderna fördelas i
förhållande till medlemsantalet.
Annika Nylander jobbade för det gemensamma TFiF/DIFF IT-projektet 1.11.2016 – 31.12.2018
Det gemensamma presidiet (TFiF:s och DIFF:s
presidier) har sammankommit till gemensamma möten en gångunder året.
Revisor, verksamhetsgranskare och bokföring
Föreningens revisor 2018
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 EM,
EBR-bokförare Stefan Hörhammer /Tilitoimisto Hörhammer Oy fram till 30.4.2018. I och
med att Suomen Säätiötilipalvelu tog över
bokföringen fr.o.m. 1.5.2018 övergick man till
elektronisk bokföring vilket sparar på kansliets
arbete.
PERSONAL

Studentmerkonom Ira Vaskola jobbade som
projektkoordinator med ansvar för evenemangskoordineringen, rekryteringen, samarbetet med studerande, lay-out planeringen av
Gula Bladet, samt TFiF:s marknadsförings- och
informationsmaterial.
DI Annika Nylander jobbade som projektchef
för IT samt koordinator för TekNatur-projektet.
EM Ted Jägerskiöld som anställdes som extraresurs under tiden för IT-projektet jobbade
som organisationsassistent med ansvar för
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medlemsärenden, administrativa uppgifter
samt deltog i IT-projektet. Ted slutade på
kansliet 31.12.2018 då Ira Vaskola och Annika
Nylander återvände till sina ursprungliga
arbetsuppgifter men arbetsfördelningen på
kansliet justerades i detta skede.
DI Britta Sunde fungerar som verksamhetsledare för föreningen. Hon fungerar som sekreterare för föreningens styrelse samt ombud för
stiftelsens 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.

En omarbetning av hela medlemsstrukturen
har medfört en för medlemmen tydligare
struktur, vilket medlemmen kan se både som
inloggad i portalen samt på medlemsfakturan.
Den förnyade medlemskatalogen i medlemsportalen erbjuder bättre sökfunktioner för
den inloggade medlemmen och en online
bokningskalender av Klubb Orfeus stöder
avdelningarnas, utskottens och intressegruppernas arbete. Genom separering av TFiF:s
och DIFF:s medlemsansökningsblanketter
profileras TFiF avsevärt tydligare i rekryteringen av nya medlemmar. Därutöver stöder medlemsregistret en personifierad och effektiv
medlemskommunikation.

DI Mia Adolfsson fungerade som ombudsman
för TFiF och TEK i Åboregionen. Ombudsmannen assisteras i teknologärenden av högskolekontaktpersonen vid Åbo Akademi.

• 7.

Medlemskåren

Som svenskspråkig TFiF-TEK högskolekontaktperson i Åbo fungerade år 2018 teknolog Pontus Lindroos från Åbo Akademi. Som TFiF:s
teknologkontaktperson vid Aalto-universitetet
i Otnäs fungerade teknolog Marcus Nordström
och i Vasa teknolog Otto Piilonen.

Ordinarie medlemmar 1.1.2018
Ordinarie medlemmar 31.12.2018
Minskning av medlemsantalet

Nedan en sammanställning av medlemsantalet
2018
3153
3096
57

KANSLIUTRYMMEN

Yngre medlemmar 1.1.2018
Yngre medlemmar 31.12.2018
Ökning av antalet yngre medlemmar

Föreningens och Stiftelsens kansli i Helsingfors, som föreningen delar med DIFF, är beläget på Banvaktsgatan 2 A i Östra Böle. Åbokansliet i DataCity utnyttjas tillsammans med
TEK.

Medlemmar totalt i slutet av året
4469
			
Föreningen hade 10 hedersmedlemmar den
31.12.2018.

MEDLEMSREGISTRET

Föreningen upprätthåller ett medlemsregister.
Kostnaderna för registerprodukten samt dess
driftskostnader delas med DIFF. Det nya medlemsregistret har fått positiv respons av både
kanslipersonalen och samarbetspartners och
har medfört mycket effektivare medlemshantering, online rapportering, fakturering samt
fakturauppföljning och koppling till bokföring.
De delvis automatiserade hanteringsprocesserna och gränssnitten har frigjort kansliresurser
till andra uppgifter. TFiF svarar enligt avtal
också för uppdateringen av TEK:s medlemsregister för TFiF/TEK-medlemmar samt för
registrering av dessa medlemmar i IAET-kassan. Ett delvis automatiserat gränssnitt till TEK
minskar manuellt arbete även här samt bibehåller registren bättre synkroniserade.

1261
1373
112

Den regionala fördelningen av TFiF-medlemmar 31.12.2018:
Region Procentuell fördelning
Birkaland
Nyland
Åboland
Åland
Österbotten
Övriga Finland
Utlandet
Totalt

• 8.

1,7 %
58,0 %
24,3 %
0,9 %
9,7 %
2,2 %
3,2 %
100 %

Föreningens ekonomi

Föreningens bokslut uppvisade en förlust på
5155,50 €.
Medlemsavgifterna justerades för att möjliggö-
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ra betalningen av avgifterna i 12 rater vilket nu
tack vare det nya IT-systemet möjligt.
Medlemsavgiften för ordinarie medlemmar var
132,00 €.
Avgiften för seniormedlemmar var 96,00 €.
TFiF äkta makar, medlem samboende med
annan TFiF-medlem och arbetslösa medlemmar betalade en nedsatt medlemsavgift på
64,80 €. Den nedsatta avgiften för äkta makar/
samboende inkluderade inte medlemstidningarna.
Pensionärer, fortsättningsstuderande, föräldralediga samt yngre medlemmar som efter
avlagd examen antagits som ordinarie medlemmar betalade en nedsatt medlemsavgift på
96,00 €.
Den nedsatta medlemsavgiften för nyutexaminerade 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 prenumerera 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 347 266,96 € (2017: 351 458,36 €).
Årsavgiften för arbetslöshetskassan IAET som
ingår i TFiF/TEK avgiften sjönk till 87 € (2017:
105,00 €). TFiF/TEK avgiften betalas oavkortad
vidare till TEK.
Stiftelsen beviljade år 2018 ett understöd för
verksamheten på 203 000 €
(2017: 173 000,00 €).
Därtill beviljade Stiftelsen ett understöd på
111 985,00 € för att täcka IT-projektets kostnader år 2018.
Stiftelsen betalar även årligen en fondavkastning till föreningen enligt reglerna på de av
Stiftelsen förvaltade fonderna. Fondavkastningen är 16 564,01 € år 2018 (16 584,34 år
2017).

• 9.

Övrigt

GARANTIFÖRENINGEN

Garantiföreningens årsmöte fastställde medlemsavgiften till 53,00 €. Enligt förslaget från
garantiföreningens årsmöte beslutade TFiF:s

styrelse på sitt möte 11.4.2018 föreslå för garantiföreningen att garantiföreningen läggs
ner för att de nuvarande garantiföreningens
styrelsemedlemmar skall frigöras från ansvaret som styrelsemedlemskapet innebär. Eventuella frivilliga avgifter sköts i framtiden av
TFiF. Nerläggningen är under arbete.
TEKNISKA FÖRENINGENS I FINLAND
STIFTELSE

Stiftelsens verksamhet finns beskriven i stiftelsens verksamhetsberättelse som finns tillgänglig på TFiF:s webbplats.
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• Valkommittén 2018

föreslår sig själv för valmötet,
2018 valdes på årsmötet
Magnus Hindström, ordf.
Carl-Magnus Cedercreutz
Tom Cederqvist
Lars Engström
Annica Lindfors

• Programutskottet Helsingfors (T/D)
Anne Kostiainen, ordf.
Annemarie Hjelt
Charlott Hurmerinta
Anna Klemets
Christina Nybergh
Julia Pettersson-Hakava
		

• Stipendieutskottet

Clas Bergring, ordf.
Lars Gestranius, KK kurator
Peter Kenttä, TF
Otto Långvik
Carl-Eric Wilén
Britta Sunde - sekr. / VL

Arbetsmarknadsutskottet

Mikael Federley, ordf.
David Helander
Annaleena Kokko
Kimmo Leveelahti
Sami Liponkoski
Siv Pensar
Pernilla Stubb
Britta Sunde, TFiF kansli
Sari Viljanen

• Kompetensutskottet
Sture Carlson, ordf.
Niklas Andersson
Ralf Eklund
Lars Engström
Gustaf Gripenberg
Michael Laxåback
Johanna Nyberg
Lotta von Schantz
Ira Vaskola, TFiF kansli
		

• Utskottet
De Yngres råd (DYR)

Tekn.stud. Lars Sundman,
DaTe, ordf.
Tekn.stud. Alexandra Andersson, TF
Tekn. Stud. Tobias Asplund,
DaTe
Tekn. Stud. Marcus Norrgård,
DaTe
Tekn.stud. Charlotta Weber, TF
DI Emil Sandås
Tekn.stud. Miriam Lundsten, TF
DI Niclas Jern
Tekn. Stud. Henrik Hillner, TF
Tekn.stud. Marcus Norrgård,
DaTe
Tekn.stud. Roosa Juup
Tekn.stud. Sara Hagman, KK

• Etik- och miljöutskottet
Boris Segerståhlm, ordf.
Anders Diehl
Henrik Diesen
Alec Estlander
Johan Horelli
Stephan Horn
Folke Malmgren
Claus Montonen
Nils-Olof Nylund
Göran Nyman
Christina Waddington
Håkan West
Mats Wiljander, DIFF
		

• Seniorutskottet
Per Kock, ordf.
Clas Bergring
Henrik Diesen
Emelie Enckell
Lars Engström
Reinhold Enqvist
Svante Degerth
Marco Ekroth, DIFF
Ralf Nikander, DIFF
Jouni Kerrman, DIFF
Fred Rosbäck, DIFF

• TFiX styrgruppen

Winberg Dan, ordf., 1.9
Andersson Niklas, ordf. till 31.8
Christian Elg
Anna Floman
Henrik Hellbom
Henrik Karlsson
Thomas Mård
Marcus Nordström
Vaskola Ira, TFiF kansli

• Stiftelsens styrelse
Kaj Hedvall, ordf.
Pia Kåll
Torbjörn Jakas
Sebastian Savander
Carl Slätis
Britta Sunde - ombudsman
TFiF kansli

• Garantiföreningens
styrelse
(väljs på Garantiföreningens
årsmöte)
Ulf Cederqvist, ordf.
Per Kock
Mikaela Runeberg
Lars Engström
Britta Sunde, sekr./VL

BILAGA
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• Forums styrelse (Förlags Ab)

• Karriärutskottet (TEK)

• TEK:s styrelse 2017–2020

• Den Nationella kommittén för Feani (Kansko)

Reidar Wasenius
Lars Engström, suppl.

Kimmo Leveelahti
Mikael federley, suppl.

• TEK:s fullmäktige 2017 – 2020

David Helander

Britta Sunde
Pia Kåll, suppl.
		

Mikael Federley
Annaleena Kokko
Kimmo Leveelahti
Pernilla Stubb

• Delegationen för den svenska
litteraturens främjande (2016–2018)

Suppleanter:
Emil Karlsson
Risto Korpinen
David Helander
Sari Viljanen

(2018)
Pia Kåll
Uffe Cederqvist, suppl.

• Valutskottet (Vaalitoimikunta),
TEK
Mikael Federley

Henrik Janson

• Stiftelsen för teknikens främjande

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

• Utbildningsutskottet (TEK)

• Styrelsen för Teknikhistoriska
Samfundet

• Teknologiutskott (TEK)

• Styrelsen för Walter Ahlströms
stiftelse

Peter Holmlund
Casper Lassenius
Emil Karlsson
Annaleena Kokko

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

Ingen representant

(2018–2020)
Henrik Saxén
Anna Sundberg

• Nordisk Byggdags Finlandsavdelning
Stephan Horn

• Utskottet för privata sektorn (TEK) • Nordisk Byggdags FinlandsavdelPernilla Stubb
nings styrelse
• Utskottet för statsanställda (TEK)
Risto Korpinen

Stephan Horn

• Delegationen för Finlands Svenska
Bostadsstiftelse

• Utskottet för kommunalt anställda Tom Cederqvist (2017–2020)
(TEK)
-

• Högskoleutskottet (TEK)
Päivi Mäki-Arvela

• Företagarutskottet (TEK)
Nora Ilivitsky

• Nordiska vägtekniska förbundets
avdelning i Finland 2016-2018
(gemensamt med TEK)
Kristian Appel

• DIAS-gillet, styrelsen
Henrik Diesen
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• Svenska Tekniska Vetenskapsakademiens i Finlands kommitté
Carl-Erik Wilén

• KAUTE-säätiö: Fonden för akademisk företagarverksamhet

Britta Sunde (2018-2019)
Mandatet delas med Kauppatieteiden Kandidaattiseura (2016-2017),
Föreningen är utan personrepresentation i
- Centralen för Teknisk Terminologi
- Vetenskapliga Samfundens Delegation.

BILAGA
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Avdelningar 2018

• Åboavdelningen

Peter Wiik, ordf.
Peter Holmlund
Niclas Jern
Casimir Kasvi
Tekn.stud. Anton Lindholm, DaTe
Tekn.stud. Pontus Lindroos, studerandekontakt
Sami Pirhonen
Michael Rosenholm
Mattias Strandberg
Britta Sunde, TFiF/VL
Mia Adolfsson, sekreterare

• Tammerforsavdelningen
Simon Hannus, ordf.
Anders Holmqvist
Björn Forss
Sami Liponkoski

• Arkitektgillet

Tommy Degerth, ordf.
Lotta Nylund, sekr.
Mathias Björkman
Christer Finne
Lars Ollonqvist
Tore Tallqvist
Jutta Telivuo
Ninni Westerholm

• Avdelning ET

Pasi Lahtinen, ordf.
Kaj Bäckman
Kaj Juslin
Bengt Juselius, DIFF
Mats Wiljander, DIFF

• Quintec

Annette Grönqvist, ordf.
Annika Malm
Kerstin Meinander
Pinja Lillrank
Agneta Skogster-Järvi, DIFF

• Ålandsavdelningen

Johnny Lindström, ordf., DIFF
Kenneth Andersson, DIFF
Ivar Gullström, DIFF
Isak Jansson DIFF
Hans Lavonius
Edvard del Prete, DIFF
Sten Schauman
Gunnar Westling
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Tekniska Föreningen i Finland r.f.
Balansräkning - aktiva

31.12.2018

31.12.2017

6.351,71

852,49

41.255,25

41.255,25

6.969,71

6.969,71

54.576,67

49.077,45

693,7

326,66

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR

MATERIELLA NYTTIGHETER
Inventarier
PLACERINGAR
Börsaktier
Övriga aktier
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH
PLACERINGAR SAMMANLAGT

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
FORDRINGAR
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

11.067,93
171.737,29

245.326,84

2.025,42

7.242,94

Kortfristiga fordringar sammanlagt

184.830,64

252.569,78

KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN

112.389,05

101.582,29

297.913,39

354.478,73

352.490,06

403.556,18

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR SAMMANLAGT
AKTIVA SAMMANLAGT

Tekniska Föreningen i Finland r.f.
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Balansräkning - passiva

31.12.2018

31.12.2017

140.857,69

140.776,28

-5.155,50

81,41

135.702,19

140.857,69

EGET KAPITAL
Överskott från tidigare år
Räkenskapsperiodens överskott / underskott
EGET KAPITAL SAMMANLAGT

FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt
Erhållna försskott

20.000,00

Kontoskulder

40.706,80

46.288,50

Passiva resultatregleringar

150.324,86

208.531,63

5.756,21

7.878,36

216.787,87

262.698,49

352.490,06

403.556,18

Övriga skulder
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMALAGT

PASSIVA SAMMANLAGT
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Resultaträkning

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

9.305,90

3.243,10

-199.621,11

-197.761,59

-584,82

-5.173,00

-3.558,56

-4.811,20

ORDINARIE VERKSAMHET
MEDLEMSFÖRMÅNER OCH KOMMUNIKATION
Intäkter
Kostnader
Kostnader för tidskrifter
Kostnader för egna publikationer
Medlemsbrevet och övrig elektronisk kommunikation
Gula Bladet

-9.101,71

-11.352,41

-212.866,20

-219.098,20

-203.560,30

-215.855,10

63.979,50

94.164,00

Evenemangskostnader

-56.545,46

-55.333,74

Verksamhetsorgan

-36.333,27

-64.667,53

Klubb Orfeus

-7.920,43

-5.731,01

IT-systemet

-3.625,70

0

Kostnader sammanlagt
Underskott av medlemsförmåner och publikationer
MEDLEMSVERKSAMHET
Intäkter
Deltagaravgifter
Kostnader

Medlemsrekrytering
Kostnader sammanlagt
Underskott av medlemsverksamhet

-21.248,14

-11.970,29

-125.673,00

-137.702,57

-61.693,50

-43.538,57

-18.017,28

-23.427,17

SAMARBETE
Kostnader
Nationellt samarbete
Internationellt samarbete
Studerande- o. alumnsamarbete
Underskott av samarbete

-363,11

0

-26.759,83

-16.353,34

-45.140,22

-39.780,51

PROJEKT
Intäkter, understöd för projekt
Kostnader
Underskott av projekt

143.485,00

117.505,17

-144.246,49

-108.299,80

-761,49

9.205,37

Tekniska Föreningen i Finland r.f.
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Resultaträkning

GEMENSAMMA KOSTNADER INKLUSIVE ADMINISTRATION
Kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostanader
Underskott av gemensammakostnader sammanlagt
UNDERSKOTT AV ORDINARIE VERKSAMHET

-225.599,74

-148.228,16

-2.045,41

-188,39

-45.139,57

-104.082,40

-272.784,72

-252.498,95

-583.940,23

-542.467,76

358.355,11

351.458,36

1.550,52

2.915,52

219.564,01

189.584,34

579.469,64

543.958,22

-9.853,88

-9.528,65

569.615,76

534.429,57

9.168,97

8.119,60

9.168,97

8.119,60

-5.155,50

81,41

MEDELANSKAFFNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Agenturprovisioner
Understöd av stiftelsen
Intäkter medelsanskaffning
Kostnader
Överskott av medelsanskaffning
PLACERADE MEDEL
Intäkter
Placerade medel överskott
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT
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Noter till bokslutet

TILLÄMPANDE 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.
Omsättningstillgångar Klubb Orfeus lager är värderat till anskaffningsvärde.
PERSONAL
								
Föreningen har haft 4 kanslipersonal och 0,3 Klubb Orfeus personal under året 2018.

Lönekostnader

2018

2017

228.477,38

225.818,94

45.838,93

38.523,41

6.650,87

4.933,84

280.967,18

269.276,19

Pensionskostnader
Övriga sociala kostnader

Till styrelsemedlemmar har inte betalats arvode under räkenskapsåret.
BILAGEUPPGIFTER TILL RESULTATRÄKNING
Ordinarie verksamhet

2018

Intäkter
Understöd, stiftelse, IT-utveckling

111.985,00

Stiftelses andel av kostnader

45.000,00

DIFF:s andel av kostnader

119.921,97

TEK:s andel av kostnader

2.000,00

Deltagaravgifter

62.979,50

Egna publikationer och övriga intäkter
Övriga understöd
Kostnader
Avskrivningar
SAMMANLAGT

9.385,90
32.500,00
-965.595,36
-2.117,24
-583.940,23

Medlemsanskaffning
Intäkter
Medlemsavgifter, brutto

769.262,18

TEK:s, IAET:s andel av
medlemsavgifter

-410.907,07

Understöd, stiftelse
Agenturprovisioner

219.564,01
1.550,52

Kostnader
SAMMANLAGT

-9.853,88
569.615,76

Tekniska Föreningen i Finland r.f.
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Placerade medel
Intäkter

9.168,97

SAMMANLAGT

9.168,97

PERIODENS ÖVERSKOTT

-5.155,50

BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNING
Placeringar
Förlagsaktiebolaget Forum 12 st
Sampo Abp 3.500 st

Bokföringsvärde

Marknadsvärde

6.969,71

okänd

41.255,25

134.645,00

0

1.057,92

48.224,96

135.702,92

Aktia Abp 116 st
Placeringar 31.12.2018
Förändring i eget kapital
Förändr. över-/underskott föregående år
Räkenskapsperiodens över-/underskott
EGET KAPITAL SAMMANLAGT

2018
140.857,69
-5.155,50
135.702,19

ANVÄNDA BÖCKER I BOKFÖRINGEN
Bokslut
Bokslut och balansspecifikation
Resultaträkning, konto
Balansräkning, konto
Bokföring
Dagbok		
Huvudbok
Bokslut		
Verifikat

elektronisk arkiv
elektronisk arkiv
bundet
elektronisk arkiv

VERIFIKATTYPER
1
2
5
6
8
17
20
21
30
99

Intäkter			
118081 - 1181204
Fakturor			
201808 - 2181206
Inköpsfakturor			
5180801 - 5181268
Betalningar			
6180901 - 6181256
Löner				818051 - 818121
Autom.föringar			201801
Nordea, brukskonto		
2018001 - 2018285
Nordea, medlemsavgifter
2118001 - 2118139
Memori				301801 - 3018108
Balans och resultat öppning
991801 – 991804
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Tekniska Föreningen i Finland r.f.
Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE
Till medlemmarna i Tekniska Föreningen i Finland r.f.
Revision av bokslutet
Uttalande
Jag har utfört revision av bokslutet för Tekniska Föreningen i Finland r.f. för räkenskapsperioden 1.1.– 31.12.2018. Bokslutet
omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet.
Enligt min uppfattning ger bokslutet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut en rättvisande
bild av föreningens resultat samt ekonomiska ställning och uppfyller de lagstadgade kraven.
Grund för uttalande
Jag har utfört min revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Mina skyldigheter gällande god revisionssed beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet. Jag är i min revision enligt de gällande etiska kraven i Finland oberoende i
förhållande till föreningen och jag har i allt övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens ansvar för bokslutet
Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande
stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer vara nödvändig för att styrelsen skall kunna upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga till fortsatt drift. Styrelsen upplyser, när
så är tillämpligt, om sådana förhållanden som kan påverka förmågan till fortsatt drift och att bokslutet baserar sig på antagandet om
fortsatt drift. Detta antagande tillämpas dock inte om man avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller om man
inte har något annat realistiskt alternativ.
Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan skulle finnas. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare av bokslutet
fattar.
Som del av revision enligt god revisionssed använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i samråd,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• Skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.
• Utvärderar jag lämpligheten i de tillämpade redovisningsprinciperna och rimligheten i uppgifter som baserar sig på ledningens
redovisningsmässiga uppskattningar.
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• Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Jag drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande misstanke om föreningens förmåga till fortsatt drift. Om min slutsats
är den att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera mitt uttalande om bokslutet.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för avgivande av revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden medföra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
• Utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, och huruvida bokslutet återger de
underliggande affärstransaktionerna och -händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag kommunicerar med ledningen, som bär ansvar för föreningens styrning, om bland annat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för utförande av den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland om betydande brister
i den interna kontrollen som jag identifierat.
Övriga rapporteringsskyldigheter
Övrig information
Styrelsen ansvarar för den övriga informationen. Övrig information omfattar informationen i verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande
om bokslutet täcker inte denna övrig information.
Min skyldighet är att i samband med revisionen av bokslutet läsa informationen i verksamhetsberättelsen och göra en bedömning av
huruvida det finns väsentliga motstridigheter mellan informationen i verksamhetsberättelsen och bokslutet eller den uppfattning jag
har inhämtat under revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det
är ytterligare min skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande
av verksamhetsberättelse.
Enligt min uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet överensstämmande och verksamhetsberättelsen
upprättad enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.
Om jag på basen av mitt arbete drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsens information i
bör jag rapportera om detta. Jag har ingenting att rapportera avseende detta.

Helsingfors, den 13 mars 2019

Rabbe Nevalainen, CGR

Tekniska Föreningen i Finland r.f.
Verksamhetsgranskningsberättelse

VERKSAMHETSGRANSKNINGSBERÄTTELSE

Jag har granskat Tekniska Föreningen i Finlands rf:s bokslut och förvaltning för räkenskapsåret
1.1.2018 – 31.12.2018. Bokslutet, som har upprättats av styrelsen, omfattar
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, jämte noter till bokslutet.
Verksamhetsgranskningen har för bokföringens och bokslutets del utförts i tillräcklig omfattning
för att konstatera att bokslutet till väsentliga delar innehåller föreningens intäkter, utgifter,
tillgångar, skulder och av föreningen ställd säkerhet. Vid granskningen av förvaltningen har
klarlagts att styrelsen handlat lagenligt och verksamheten skett enligt föreningslagens
stadganden.
I mitt utlåtande konstaterar jag att bokslutet är härlett ur bokföringen. Verksamhetsberättelsen är
i överensstämmelse med bokföring och förvaltning. Bokslutet kan fastställas och ansvarsfrihet
för den av mig granskade redovisningsperioden beviljas för styrelsens medlemmar.
Helsingfors, den 13 mars 2019

Ralf Wahlsten
DI
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Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr
Verksamhetsberättelse för år 2018

• Allmänt
Stiftelsens ändamål är att inom den svenskspråkiga ingenjörs- och arkitektkåren i Finland
verka för främjandet av teknikens, de tekniska
vetenskapernas, industrins och byggnadskonstens utveckling.
Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att
ekonomiskt stöda Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF nedan) samt genom att dela ut
stipendier och understöd.
Stiftelsen uppdaterar regelbundet sin arbetsordning, placeringspolitiken för stiftelsen samt
närståendekretsanvisning för stiftelsen. Stiftelsen är medlem i Delegationen för stiftelser och
fonder rf.

• Stipendier och understöd till närkretsen
TFiF beviljades ett understöd för verksamheten på 203 000,00 € (173 000,00 € år 2017).
Fondavkastningen till TFiF var 16 564,01 € år
2018 (16 584,34 € år 2017). Stiftelsen betalade
15 000,00 € åt TFiF för kanslikostnader. Därtill
ersatte man TFiF med 18 000,00 € för personalkostnader som hänför sig till administrativa
kostnader och 12 000,00 € som hänför sig till
ärenden gällande fastigheten. Personalkostnaderna bestod främst av ombudsmannens
arbetsinsats.
Stiftelsen understödde TFiFs IT-projekt med
111 985,00 €. Projektets syfte är att förnya
föreningens medlemsregister samt till det
kopplade funktionaliteter såsom webbsidorna.
Projektet som är gemensamt med DIFF- Ingenjörerna i Finland (50/50) avlutades 31.12.2018.
Utvecklingsarbetet fortsätter inom ramen för
Annika Nylanders jobb som projektkoordinator.
TFiF har till sitt förfogande en klubblokal på
ca 140 m2 i stiftelsens fastighet på Eriksgatan
2. Dessutom har man beaktat i hyresavtalet
med krögaren på restaurang Tekniskas Salar
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 2018 stipen-

dier till en summa av 48 900,00€ (57 115,00 €
år 2017).

• Övriga understöd
Symposiet med Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse planerades under året. Symposiet som fokuserade på individens dilemma inom artificiell intelligens arrangerades 24.1.2019 på
Hanaholmen. Av de ca 200 platserna hade
TFiF en kvot på ca 80 personer. Stiftelsens
andel av kostnaderna för symposiet är
40 000 €.

• Placeringsverksamheten
PLACERINGAR

Samarbetet med andra stiftelser (TSR) med
teknisk bakgrund som inleddes 2013 avslutades 1.11.2017. Förkortningen TSR-yhteistyö står
för Tekniikan alan säätiöiden, rahastojen ja
yhdistysten yhteistyö. Stiftelse har kvar två
placeringar i EQ Varainhoito Oy:s specialplaceringsfonder som gjordes under TSR-samarbetet. Därtill har stiftelsen ränteplaceringar
(masskuldebrev osv.), som förvaltas av Taaleritehdas och en bostadsfondsplacering som
förvaltas av Ålandsbanken.
På våren beslutade styrelsen att säga upp
placeringarna i OP Kapitalförvaltning Ab och
FIM Kapitalförvaltning Ab. I stället placerade
man av de realiserade medlen 3 miljoner euro
i Evli Bank Abp och resten, ca 1 milj. Euro, i
SEB Kapitalförvaltning Finland Ab där man
hade placeringar från tidigare. Alla förvaltare
bör följa stiftelsens uppdaterade placeringspolitik.
Stiftelsens placeringsverksamhet visade år
2018 ett överskott på 96 830,97 €
(år 2017 överskott 387 787,16 €).
Placeringarnas marknadsvärde är 6 461 958,63
€ den 31.12.2018 (7 083 130,94 € 31.12.2017).
Den största delen av placeringsförmögenhetens marknadsvärde den 31.12.2018
(5 421 522 €) förvaltades av Evli (en del av året)
och SEB, avkastningen för år 2018 var -5,6 %.
Stiftelsens totala administrativa kostnader år
2018 var 57 773,53 € (år 2017 62 741,21 €).

Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr
Verksamhetsberättelse för år 2018

FASTIGHETEN, TFIF-HUSET, ERIKSGATAN 2

I augusti 2014 ansökte Omena Hotels Oy, som
är den största hyresgästen i TFiF-huset, om
företagssanering. Ett reglerat hyresavtal med
Omena Hotels i vilket hyran är omsättningsbaserad i stället för att vara en fast månadshyra
trädde i kraft 1.10.2014. Saneringsprogrammet
godkändes i maj 2015. Verksamheten i hotellet
på Eriksgatan 2 fortsätter normalt. Omena
Hotels har verkställt saneringsprogrammet
och betalat saneringsskulderna som förfallit
till betalning. Likviditeten är tillräcklig för att
Omena Hotels förväntas fullfölja saneringsprogrammet och betala de saneringsskulder som
förfaller till betalning sommaren 2019 förutsatt
att inget oväntat inträffar. Omena Hotels har
presenterat planer på renovering av rummen,
men inga beslut om åtgärder har tillsvidare
fattats.
Hyreskontraktet med Capital Crew Helsinki Oy
(restaurang Tekniskas Salar) förnyades sommaren 2016. Hyresavtalet är på fem år och
fortlöper efter det ett år i taget. Hyreskontraktet har i början av året 2019 transporterats till
Alces Oy till vilket ägarna fusionerade flera av
deras bolag.
Disponentbyrån Estlander Ab ansvarar för
fastighetens disponentuppgifter. Den tekniska
servicen i huset sköts fr.o.m. 1.6.2017 av Assemblin Finland Oy
Ingenjörsbyrå Granlund har sammanställt en
rapport över reparationer fram till 2025. Reparationer verkställdes 2018 enligt Granlunds
plan bl.a. personhissarna reparerades, kylaggregat för restaurangerna förnyades och lamporna vid skärmtaket byttes ut till LED lampor. Gallren i vädringsfönstren mot gatan
reparerades.
Lösningar söktes för att åtgärda läckage från
innegårdens tak under häftiga regn. Ärendet
utreds vidare under 2019.
Under våren 2018 inleddes planeringen av
Orfeus renovering. Förutom ny ventilation är
avsikten att förnya hela interiören. Föreningen
har deltagit i planeringen med egna planeringsgrupper. En projektchef för renoveringen
har anställts och flera projektmöten har hållits. Planen är att inleda renoveringen under
hösten 2019.

År 2018 var hyresintäkterna från TFiF-huset 1
149 441,72 € (1 085 074,64 € år 2017) och
kostnaderna inkluderat avskrivningar var
731 844,11 € (747 365,58 € år 2017).
I kostnaderna ingår direkta skatter 27 920,34 €
(21 826,12 € år 2017). Överskottet på fastigheten efter avskrivningar år 2018 var 457 717,95 €
(år 2017 var överskottet 371 476,33 €). Kostnaderna för Omena Hotels ombyggnadsprojekt
har aktiverats och kostnadsförs enligt en avskrivningsplan sedan år 2010.
Fastighetsförsäkringen är en IF AR (all risk)
försäkring som innehåller ett avbrotts-försäkringsskydd.
Ett nytt bolag, Fastighetsaktiebolaget Eriksgatan 2, grundades av stiftelsen för eventuella
framtida behov.
Fastighetsrådet som behandlar fastighetsrelaterade ärenden har sammanträtt 5 gånger
under året. Dessutom har fastighetsrådet hållit
möten med hyresgäster samt deltagit i projektmöten för Orfeus renovering.
FONDERNAS FÖRVALTNING

Fonderna är inte kopplade till en specifik
egendom och för år 2018 bokades en avkastning på 4 % räknat på fondkapitalet (4 % år
2017). 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 fondmedel utbetalade stipendier samt fondavkastningen. Stipendiebeloppet som utdelas fastställs på basen av föregående års fondavkastning.
Storleken och stadgarna varierar stort i de av
stiftelsen förvaltade olika donationsfonderna.
För att underlätta både bokföringen av fonderna och utdelningen av stipendierna samt av
kostnadsskäl är det ändamålsenligt att sammanfoga nedannämnda donationsfonder till
en gemensam minnesfond som grundats för
dessa.
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En gemensam minnesfond har instiftats för
följande fonder:
-

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 utdelningen 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
21 169,63 €
Wärtsiläs publikationsfond
6 604,95 €
Minnesfonden
749 115,66 €
Engels fond
16 874,02 €
Hedboms fond
17 077,96 €
		
Förvaltade fonder sammanlagt:5 725 905,05 €

Inga arvoden utbetalades till styrelsemedlemmarna. Styrelsemedlemmarna och ombudsmannen förfogar över ett parkeringskort som
berättigar till parkering på Europarks parkeringar under stiftelsens möten.

• Revisor 2018
Revisor:
CGR-revisor Rabbe Nevalainen,
AltumAudit Oy Ab
Till revisorn har under 2018 bokförts arvoden
på totalt 1 977,80 €.

• Verksamheten 2019
OMENA HOTELS
Stiftelsens styrelse uppskattar att hyresintäkterna från hotellet kommer att hållas på samma nivå som under 2018. I stiftelsens intresse
ligger att Omena Hotels verksamhet är lönsam
och att hotellverksamheten fortsätter. En
väsentlig ekonomisk risk har uppstått till följd
av Omena Hotels företagssaneringsprocess.
Omena Hotels planerar en reparation av hotellrummen för att hålla hotellet konkurrenskraftigt. Stiftelsen tar ställning i vilken utsträckning man kommer att delta i kostnaderna.

UNDERHÅLLSARBETEN I FASTIGHETEN
Under åren 2018–2020 planeras att förutom
normala årsreparationer utföra reparationer
för 300 000,00 €. För år 2019 budgeteras 734
000,00 € för reparationer, där den största
utgiften är Klubb Orfeus renovering (510 000
Periodens överskott
60 050,49 €
€) samt förbättring av ventilationssystemet
		
och reparation av hissar och tak. Assemblin
Sammanlagt eget kapital
10 524 890,76 €
Oy har tillsammans med fastighetsrådet gjort
en plan på reparationer på lång sikt.

Fonder med egen täckning:
Martin Pacius Minnesfond
68 783,25 €
				
Överskott från tidigare år
4 670 151,97 €

• Styrelsen 2018
ordförande
vice ordförande
medlemmar
ekonom

DI, ED Kaj Hedvall
DI Pia Kåll
DI Carl Slätis
Ark. Sebastian Savander
DE Torbjörn Jakas

TFiFs verksamhetsledare, DI Britta Sunde,
fungerade som stiftelsens ombudsman och styrelsens sekreterare.

FASTIGHETEN
Stiftelsen kommer att utreda olika alternativ
för fastighetens framtid som en del av placeringsportföljen och väga risker och avkastning
mot övriga placeringsformer.

Placeringsverksamheten och ekonomin
Placeringspolitiken uppdateras och en omfördelning av placeringar övervägs.
Amorteringarna och räntekostnaderna gällan-
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de lånet för ombyggnaden av TFiF-huset finansieras i första hand med intäkter från fastigheten.
UNDERSTÖD
Stipendier kommer att beviljas i samma utsträckning som tidigare.

Teknologföreningen har intresse för nya lokaler i det planerade studerandecentret i Otnäs
och har föreslagit att även TFiF skulle ha närvaro i den nya lokalen. Föreningen ser en stor
fördel med en starkare närvaro i Otnäs. Stiftelsen är vid behov beredd att bidra med ett
extra understöd ifall föreningen går vidare
med utredningen.
I januari 2019 ordnade Stiftelsen tillsammans
med Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse ett
symposium kring medicin och teknologi.
Symposiet fokuserar på individens dilemma
inom artificiell intelligens.
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31.12.2018

31.12.2017

650,00

650,00

Land- och vattenområden

1.206.075,62

1.206.075,62

Byggnader och konstruktioner

3.186.854,59

3.327.018,30

994,94

1.326,59

4.393.925,15

4.534.420,51

AKTIVA

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH
PLACERINGAR

Immateriella tillgångar
Materiella nyttigheter

Maskiner och utrustning
Materiella nyttigheter sammanlagt
Placeringar
Andelar i koncernföretag

2.500,00

Övriga aktier och andelar

6.231.797,42

6.332.995,59

6.234.297,42

6.332.995,59

10.628.872,57

10.868.066,10

38.365,07

38.365,07

30.418,18

28.239,50

68.783,25

66.604,57

Resultatreglegringar

73.031,30

73.122,96

Övriga fordringar

55.659,57

Placeringar sammanlagt
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR
SAMMANLAGT

FONDER MED EGEN TÄCKNING

M.PACIUS FOND
Börsaktier
Fordran av stiftelse
FONDER MED EGEN TÄCKNING SAMMANLAGT

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR

Fordringar

Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Kortfristiga fordringar sammanlagt
Kassa och bank
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGS
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT

AKTIVA SAMMANLAGT

380
3.172,84
132.243,71

73.122,96

538.086,39

438.978,93

700.748,28

512.101,89

11.367.985,92

11.446.772,56
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Balansräkning - passiva

31.12.2018

31.12.2017

5.725.905,05

5.717.778,18

68.783,25

66.604,57

4.670.151,97

4.354.375,98

60.050,49

315.775,99

10.524.890,76

10.454.534,72

PASSIVA

EGET KAPITAL

Övriga fonder
Fonder med egen täckning
Balanserade Överskott (underskott)
Årets resultat (underskott)
EGET KAPITAL SAMMANLAGT

SKULDER

Långfristiga skulder
Lån från finansinstitut

264.706,01

Kortfristiga skulder
Lån från finansinstitut

264.706,01

352.941,16

Skulder till M. Pacius fond

30.418,18

28.239,50

Erhållna förskott

2.854,00

2.854,00

Leverantörsskulder skulder

345.857,52

124.720,47

Övriga skulder

179.593,97

193.187,48

19.665,48

25.589,22

843.095,16

727.531,83

SKULDER SAMMALAGT

843.095,16

992.237,84

PASSIVA SAMMANLAGT

11.367.985,92

11.446.772,56

Upplupna skulder
Kortfristiga skulder sammanlagt
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1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

Understöd och stipendier

-369.735,00

-322.876,53

Kansli och administration

-57.773,53

-62.741,21

ORDINARIE VERKSAMHET SAMMANLAGT

-427.508,53

-385.617,74

Ordinarie verksamhetens överskott / underskott

-427.508,53

-385.617,74

Intäkter

1.149.441,72

1.085.074,64

Kostnader

-591.348,75

-598.460,16

Avskrivningar

-140.495,36

-148.905,42

417.597,61

337.709,06

524.938,26

402.242,51

-430.285,97

-14.455,35

94.652,29

387.787,16

512.249,90

725.496,22

Intern ränta till fonder

-47.790,88

-47.517,49

Utdelade stipendier

23.100,00

23.415,00

2.178,68

1.844,52

-2.178,68

-1.844,52

FONDER SAMMANLAGT

-24.690,88

-24.102,49

PERIODENS RESULTAT

60.050,49

315.775,99

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT

60.050,49

315.775,99

ORDINARIE VERKSAMHET

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL VERKSAMHET

Fastigheten Eriksgatan 2

Fastigheten Eriksgatan 2 sammanlagt
Värdepappersinnehav
Intäkter
Kostnader
Värdepappersinnehav sammanlagt
INVESTERINGAR OCH FINANSIELL VERKSAMHET
SAMMANLAGT

FONDER

Fristående fonder
Dividender
Överfört till kapitalet

Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr
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Noter till bokslutet

TILLÄMPANDE 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
			2018
Eget kapital		
2.500,00
Dotterbolaget har registrerad i Handelsregistret per 4.12.2018. Dotterbolagets första räkenskapsperiod slutar per 31.12.2019 och därför har ett koncernbokslut inte gjorts.
Personal							
Stiftelsen har inte haft anställda under räkenskapsåret. Till styrelsemedlemmar har inte betalats
arvode under räkenskapsåret.
BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN
AKTIVA
VÄRDEPAPPER OCH PLACERINGAR

2018

Placeringar, aktiefonder
Anskaffningsvärde
Bokföringsvärde
Marknadsvärde

3.575.801,45
3.313.142,71
3.339.203,21

Placeringar, ränteinstrument
Anskaffningsvärde
Bokföringsvärde
Marknadsvärde

2.754.625,74
2.706.157,60
2.739.447,94

Placeringar, övriga fonder
Anskaffningsvärde

135.000,00

Bokföringsvärde

135.000,00

Marknadsvärde

190.556,06

Placeringar, aktier fonder med egen täckning
Anskaffningsvärde

38.365,07

Bokföringsvärde

38.365,07

Marknadsvärde

44.874,96

Övriga aktier
Anskaffnings

77.497,11
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Bokföringsvärde
Marknadsvärde av noterad aktier

77.497,11
143.289,33

Koncernföretagaktier
Anskaffnings/bokföringsvärde
Bokföringsvärde sammanlagt

2.500,00
6.272.662,49

PASSIVA
EGET KAPITAL

2018

FONDER 1.1.2018

5.717.778,18

Fondavkastning år 2018

48.490,88

Till TFiF

-16.564,01

Stipendier

-23.800,00

Ökning av kapitalet

8.126,87

FONDER 31.12.2018

5.725.905,05

FONDER MED EGEN TÄCKNING 1.1.2018
Dividender
FONDER MED EGEN TÄCKNING 31.12.2018

66.604,57
2.178,68
68.783,25

ÖVRIGT EGET KAPITAL
Överskott från tidigare år
Räkenskapsperiodens överskott
Sammanlagt
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 31.12.2018
SKULDER FÖR VILKA FASTIGHETSINTECKNING
STÅR SOM SÄKERHET
Fastighetslån Ålandsbanken
Givna inteckningar

4.670.151,97
60.050,49
4.730.202,46
10.524.890,76
2018
264.706,01
4.034.545,00

Tekniska Föreningen i Finlands Stiftelse sr
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ANSVARSFÖRBINDELSER

2018

Private equity fond eQ PE TSR 2016

574.217,04

Private equity fond eQ PE VI Feeder III Ky

205.097,01

ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT 31.12.2018

779.314,05

RESULTATRÄKNINGEN

2018

UNDERSTÖD OCH STIPENDIER
Understöd TFIF för verksamheten

-203.000,00

Understöd TFIF för projekt

-111.985,00

Stipendier och övriga understöd

-54.750,00

SAMMANLAGT

-369.735,00

ADMINISTRATION
Administrativa kostnader

-24.773,53

Personalkostnader

-18.000,00

Kanslikostnader

-15.000,00

SAMMANLAGT

-57.773,53

FASTIGHETEN ERIKSGATAN 2
Intäkter

1.149.441,72

Kostnader

-556.620,56

Skatter
Avskrivningar
Finansiella kostnader
SAMMANLAGT

-27.920,34
-140.495,36
-6.807,85
417.597,61

VÄRDEPAPPER OCH PLACERINGAR
Intäkter
Hyresintäkter

12.200,00

Ränteintäkter

22.700,28

Dividender

6.137,82

Vinstandelar

4.878,75

Försäljningvinster

440.734,92

Återtagna nedskrivningar

12.005,17

Övriga intäkter

26.281,32

INTÄKTER SAMMANLAGT

524.938,26
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KOSTNADER
Förvarsarvoden och serviceavgifter

-7.639,40

Överlåtelseförluster

-109.881,93

Nedskrivningar

-309.492,28

Övriga kostnader
KOSTNADER SAMMANLAGT
PLACERADE MEDEL SAMMANLAGT

-3.272,36
-430.285,97
94.652,29

FONDER
Fondavkastning

-31.226,87

Fondavkastning (TFiF)

-16.564,01

Utdelade stipendier

23.100,00

SAMMANLAGT

-24.690,88

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT

60.050,49

ANVÄNDA BÖCKER I BOKFÖRINGEN
Bokslut
Bokslut och balansspecifikationer
Resultaträkning, konto
Balansräkning, konto
Bokföring
Dagbok		
Huvudbok
Bokslut		
Verifikat

elektronisk arkiv
elektronisk arkiv
bundet
elektronisk arkiv

VERIFIKATTYPER
5
6
8
17
20
30
35
99

Inköpsfakturor			
5180801 - 5181204
Betalningar			
6181001 - 6181203
Värdepappersmemo		
8180501 - 8181240
Autom.föringar			1718015
Nordea, brukskonto		
201801 - 201879
Memori				301801 - 301832
Fastighet, memori		
35181 - 35187
Balans och resultat, öppning
991801 - 991804
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Till styrelsen för Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse
Revision av bokslutet
Uttalande
Jag har utfört revision av Tekniska Föreningens i Finland Stiftelses bokslutet för räkenskapsperioden
1.1.–31.12.2018. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet.
Enligt min uppfattning ger bokslutet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut en rättvisande bild av stiftelsens resultat samt ekonomiska ställning och uppfyller de lagstadgade kraven.
Grund för uttalande
Jag har utfört min revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Mina skyldigheter gällande god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet. Jag är i min revision
enligt de gällande etiska kraven i Finland oberoende i förhållande till stiftelsen och jag har i allt övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar för bokslutet
Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med
i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer vara nödvändig för att kunna upprätta
ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.
Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga till fortsatt drift.
Styrelsen upplyser, när så är tillämpligt, om sådana förhållanden som kan påverka förmågan till fortsatt
drift och att bokslutet baserar sig på antagandet om fortsatt drift. Detta antagande tillämpas dock inte om
man avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller om man inte har något annat realistiskt
alternativ.
Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan skulle finnas. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare av
bokslutet fattar.
Som del av revision enligt god revisionssed använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i samråd, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• Skaffar jag mig en förståelse för den interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.
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• Utvärderar jag lämpligheten i de tillämpade redovisningsprinciperna och rimligheten i uppgifter som
baserar sig på ledningens redovisningsmässiga uppskattningar.
• Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande misstanke om stiftelsens förmåga till fortsatt drift. Om min slutsats är den att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
mitt uttalande om bokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för avgivande av revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden medföra att en
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
• Utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, och huruvida
bokslutet återger de underliggande affärstransaktionerna och -händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag kommunicerar med ledningen, som bär ansvar för stiftelsens styrning, om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för utförande av den, samt betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland betydande om betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Övriga rapporteringsskyldigheter
Övrig information
Styrelsen ansvarar för den övriga informationen. Övrig information omfattar informationen i verksamhetsberättelsen. Mitt uttalande om bokslutet täcker inte denna övrig information.
Min skyldighet är att i samband med revisionen av bokslutet läsa informationen i verksamhetsberättelsen
och göra en bedömning av huruvida det finns väsentliga motstridigheter mellan informationen i verksamhetsberättelsen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare min skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.
Enligt min uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet överensstämmande och
verksamhetsberättelsen upprättad enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.
Om jag på basen av mitt arbete drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsens information i bör jag rapportera om detta. Jag har ingenting att rapportera avseende detta.
Övrigt uttalande grundat på lag
Min skyldighet är att utgående från den av oss utförda revisionen ge ett uttalande om de omständigheter
som förutsätts enligt stiftelselagen 4:2.2 §.
Styrelsen ansvarar för informationen i bokslutet och verksamhetsberättelsen samt för att de ersättningar
och arvoden som betalats till ledamöterna i stiftelsens organ är sedvanliga.
Enligt min uppfattning ger bokslutet och verksamhetsberättelsen de uppgifter om stiftelsens verksamhet
under räkenskapsperioden som är väsentliga för bedömningen av om stadgebestämmelserna om stiftelsens
ändamål och verksamhetsformer har följts. Arvoden och ersättningar utbetalda av stiftelsen till ledamöterna i stiftelsens organ kan anses vara sedvanliga. Jag noterar att styrelsen inte fått arvoden.
Helsingfors den 13 mars 2019
Rabbe Nevalainen, CGR
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Anteckningar

Anteckningar
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• Adress och telefon:
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Banvaktsgatan 2 A
00520 Helsingfors
040 58 52 586
kansli@tfif.fi

Kansliet är öppet kl. 9.00 – 15.00
www.tfif.fi
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