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Valmöte tisdagen den 24.11.2020 - agenda

•  Ärenden: 
 

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

2.  Fastställande av föredragningslistan för mötet och val av två protokolljusterare

3.  Konstaterande av mötets laglighet

4.  Meddelanden från styrelsen, bl.a. utdelning av stipendier

5.  Fastställande av antal styrelseledamöter. 

6.  Val av   I vice ordförande  samt styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå 

7.  Val av revisor och verksamhetsgranskare samt suppleant till verksamhetsgranskaren 
för år 2021

8.   Val av ordförande och fyra medlemmar i valkommittén för år 2021

9.   Fastställande av utbetalning av arvode åt TFiF:s styrelseordförande 2021

10.   Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för 2021
 
11.   Övriga ärenden

   Styrelsen

Innan mötet, klockan 16.30-17.30 serveras en bit mat.
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Valkommitténs förslag till styrelse 2021

STYRELSEN

Avgående styrelsemedlemmar 
- DI Svante Degerth 
- Ark Christer Finne
- DI Linda Norrgård
- tekn. stud. Lukas Akantu, studeranderesentant Åbo Akademi
- tekn. stud. Albert Rehnberg, studeranderepresentant Aalto-universitetet

Styrelsen 2021  
(förslag)

presidiet född  mandatperiod

Lindqvist, Hanna ordf. 1979 2020-2021

Brenner, Johan 1 vo. 1951 2021-2022

Federley, Mikael 2 vo. 1966 2019-2021

Finne, Christer 1952 2021-2022

Jern-Houttu, Anna 1982 2019-2021

Palmujoki, Mikael 1983 2019-2021

Rosenholm, Jessica 1977 2020-2021

Hakalax, Ann-Louise  
stud.representant 
Åbo Akademi

1999 2021

Ohlström, Edvard 
stud. representant 
Aalto-universitetet 

1998 2021

Valkommittén föreslår
1. Val av DI Johan Brenner till I vice ordförande (2021 - 2022) 
2. Styrelsemedlemmar: 
    Ark Christer Finne (2021-2022)
        
    
Till studeranderepresentant för Kemistklubben vid Åbo Akademi väljs fil.stud. Ann-Louise 
Hakalax (kemi) och till studeranderepresentant för Teknologföreningen vid Aalto-universitet 
väljs teknolog Edvard Ohlström (maskin- och byggnadsteknik). 

De två studeranderepresentanterna i styrelsen utses av sina studentföreningar d.v.s. Teknolog-
föreningen vid Aalto-universitetet och Kemistklubben vid Åbo Akademi.
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Valkommitténs förslag till revisor, verksamhetsgranskare, 
suppleanter och valkommitté för år 2021

Valkommitténs förslag till styrelse 2021

REVISOR

Ekonom, CGR-revisor Rabbe Nevalainen och Altum Audit Oy till revisionssamfund 

VERKSAMHETSGRANSKARE

DI Thomas Branders

VERKSAMHETSGRANSKARENS SUPPLEANTER

DI Karl-Johan Ström
DI Tom Unnérus

VALKOMMITTÈN

Förslag till valkommitténs sammansättning

DI Magnus Hindström, ordförande
Ark Tom Cederqvist
DI Lars Engström
DI Pia Kåll
DI Annika Lindfors
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Verksamhetsplan 2021

Styrelsens förslag till 
verksamhetsplan för TFiF 
2021 
 

TFiF:s målsättning är att erbjuda sina 
medlemmar varierande program 
samt god medlemsservice. TFiF är ett 
svenskspråkigt nätverk av medlem-

mar vars gemensamma intresse är teknik och 
arkitektur. Programverksamheten bygger på 
medlemmarnas aktivitet. Medlemskap i TFiF 
skall vara lockande oavsett boningsort.

TFiF firade sitt 140-årsjubileum 2020. Efter-
som de fysiska jubileumsevenemangen på 
grund av rådande Covid-19 omständigheter till 
stor del blev inhiberade kommer jubileumsår-
et att uppmärksammas i mån av möjlighet vid 
egna tillställningar samt i samband med en 
alumnsitz i Vasa och i Åbo i samband med 
KTF:s 100-årsjubileum.

TFiF:s verksamhet delas in i sex kärnområden: 
• Samarbete med studentföreningarna, 

medlemsrekrytering och medlemsförmå-
ner

• Regional verksamhet
• Intern information, kommunikation och 

medlemsportaler 
• Externa relationer och samhällelig påver-

kan, arbetsmarknad
• Kultur och programverksamhet, nätver-

kande
• Kompetens

Varje kärnområde har en eller flera ansvar-
spersoner i styrelsen. Detta för att bättre kun-
na stöda aktiviteterna inom de olika områden. 
År 2021 kommer TFiF styrelsen att satsa på 
strategiarbete.

•  1. Medlemsförmåner och kom-
munikation
TFiF prenumererar fortsättningsvis på Forum 
för ekonomi och teknik samt Tekniikka & 
Talous för samtliga medlemmar.
Medlemsloungen Orfeus i centrum av Helsing-
fors står till medlemmarnas tjänst för både 
programverksamhet, distansarbete samt priva-
ta bokningar.  Medlemsloungen i Åbo uppskat-
tas bli klar i maj 2021.
Medlemmarna beviljas rabatt på Fennias för-

säkringar samt förmånliga lån och placerings-
förmåner via Danske Bank.

För TFiF/TEK-medlemmar erbjuds utöver TFiF 
medlemsförmånerna TEK medlemsförmåner 
samt förmåner via Member+ tjänsten. De TFiF/
TEK-medlemmar som är företagare erbjuds ett 
förmånligt servicepaket som inte förutsätter 
medlemskap i Finlands företagare. 

Medlemskommunikationen sköts via personlig 
kontakt, medlemsbrev, sociala medier, med-
lemstidningen samt webben.

•  2. Medlemsverksamhet
Arrangerandet av medlemsprogram skall vara 
lätt att genomföra för de enskilda medlemmar-
na som deltar i avdelnings-, utskotts- samt 
intressegruppsverksamheten. Programverk-
samheten baserar sig på initiativ och insatser 
från de enskilda medlemmarna. TFiFs traditio-
nella evenemang och mentorprogrammet 
TFiX fortsätter som tidigare. 
Avdelningar och utskott ordnar föredrag, 
diskussionskvällar, samkväm samt företagsbe-
sök. 
 

•  3. Samarbete
Ett fortsatt samarbete med svenskspråkiga 
DIFF – Ingenjörerna i Finland och de svensk-
språkiga studerandeföreningarna är viktigt för 
TFiF.

TFiF har till det tvåspråkiga Teknikens akade-
mikerförbund TEK utlokaliserat skötseln av 
arbetsmarknadsärenden för de via TFiF till 
TEK anslutna medlemmarnas del. TFiF och 
TEK samverkar även i ärenden som berör 
bland annat utbildning och karriärtjänster 
samt vid utdelningen av gemensamma pris. 

TFiF samarbetar även med den svenskspråkiga 
ekonomföreningen Niord gällande evene-
mangsverksamhet samt utreder ytterligare 
samarbete med olika parter.

Medlemsrekryteringens tyngdpunkt ligger på 
nya studerande i början av sina kandidatstu-
dier och magisterstudier. Samarbetet med de 
studerande via studerandekontaktpersonerna 
utvecklas fortgående. Samarbete med stude-
rande från högre årskurser förstärks. Målsätt-
ningen är att TFiF skall vara närvarande under 
hela studietiden. 
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Verksamhetsplan 2021

Tekniska Föreningen i Finland r.f.

Verksamhetsplan 2021

•  4.      Projekt
Föreningen är en av huvudarrangörerna för 
tävlingen TekNatur som är en finlandssvensk
tävling i teknik och naturvetenskap för årskur-
serna 7-9 och gymnasier. TekNaturs syfte är att 
väcka elevernas intresse för studier i naturve-
tenskaper och teknik. Arrangemangen är 
uppdelade mellan de olika arrangörerna. En 
utveckling och förnyelse av TekNatur genom-
förs år 2021. 

Planerna på en medlemslounge i Otnäs fortsät-
ter. Ändamålet för denna lounge är att öka 
närvaron bland yngre medlemmar. Åbo 
Lounge projektet slutförs.

•  5. Kanslifunktioner
TFiFs kansli flyttar vid årsskiftet 2020 – 2021 
till nya utrymmen i samma Ingenjörerna & 
Ekonomerna huset. Utrymmena delas med 
TEK. TFiFs personal består av tre heltidsan-
ställda personer samt en timanställd på Orfeus 
Lounge. 

•  6. Ekonomi, medlemsavgifter 
Vid fastställandet av medlemsavgifterna är 
strävan att avgiften för TFiF/TEK–medlemmar 
hålls i stort sett på samma nivå som för perso-
ner som är medlemmar enbart i TEK.

Styrelsen föreslår för föreningsmötet att med-
lemsavgiften 2021 för ordinarie medlemmar är 
11,25€/mån, dvs. bibehålls oförändrad.
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Budget 2021

Budget 2021 Budget 2020

Ordinarie verksamhet

Medlemsförmåner och  
kommunikation

Intäkter 1000 1000

Utgifter 250 000 242 000

Underskott -249 000 -241 000 -8 000

Medlemsverksamhet

Intäkter 88 620 86 000

Utgifter

Evenemangskostnader 70 000 70 000

Verksamhetsorgan 13 000 13 000

Orfeus Lounge 32 000 28 000

IT system 38 000 38 000

Underskott -64 380 -63 000 -1 380

Samarbete

Utgifter

Nationellt samarbete 20 000 20 000

Internationellt samarbete 4 000 4 000

Studerande- och alumn- 
samarbete

20 000 20 000

Medlemsrekrytering 30 000 20 000

Underskott -74 000 -64 000 -10 000

Projekt

intäkter 17500 0

Utgifter

Loungeprojekt 17500

TekNatur och SIC semi-
narium

3000 4 000

Underskott -3000 -4 000 1 000

Delas med DIFF
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Budget 2021

Budget 2021 Budget 2020

Gemensamma kostnader 
inklusive administration

Intäkter 73000 78 000

Utgifter

Personalkostnader 240 000 237 000

Övrig verksamhet 84 412 89 000

Underskott -251 412 -248 000 -3 412

Underskott av ordinarie  
verksamhet

-641 792 -620 000 -21 792

Medelanskaffning

Intäkter

Agenturprovisioner 3 000 3 000

Medlemsavgifter brutto 745 000 732 000

Understöd av stiftelsen 255 000 254 000

Understöd av stiftelsens 
fonder

17 000 17 000

Utgifter

Medlemsavgifter TEK 270 000 270 000

Medlemsavgifter KOKO 115 000 115 000

Medlemsavgiftskostnader 9 000 10 000

Överskott av medelanskaff-
ning

626 000 611 000 15 000

Placerade medel

Intäkter 9000 9 000

Räkenskapsårets underskott -6 792 0 -6 792
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Förslag till medlemsavgifter 2021

2020 2021

euro euro

Medlemsavgift för TFiF ordinarie   
medlem i Norden

135,00 135.00

Nedsatt medlemsavgift 99,00 99,00
Pensionär, nyutexaminerad samt ordinarie 
medlem med tillfälligt nedsatt avgift (baserat på 
ansökan)

Seniormedlem 99,00 99,00

Medlemsavgift  för äkta maka/make eller 
sambo till ordinarie medlem

67,80 67,80

Medlemsavgift för arbetslös 
(baserat på ansökan)

67,80 67,80

Medlem utanför Norden *) 27,00 27,00

Yngre medlem - -

TEK-avgift (inkluderar KOKO-kassan) **) 223,08 223,08

Medlemsavgift i TEK (för företagare eller  
utlandsmedlem som inte kan höra till  
KOKO-kassan)

157,08 157,08

Medlemsavgift i TEK för utlandsmedlem (utan-
för Norden)

51,00 51,00

Medlemsavgift i KOKO-kassan för studerande 
och utlandsmedlem

66,00 66,00

*) I medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden ingår Gula Bladet i elektroniskt format. 
Övriga tidningsprenumerationer avgiftsbelagda (Gula Bladet eller Forum för ekonomi och teknik 
i pappersformat eller en Alma Talent -tidning som ingår i utbudet av medlemsförmånstidningar i 
digitalt format). Också medlemskap i TEK och arbetslöshetskassa betraktas som valbara tilläggs-
tjänster och innebär separat registrering och tilläggsavgift enligt prislista.

**) TEK = Teknikens Akademikerförbund (arbetsmarknadstjänster).  
Specialpris för TFiF-medlemmar.
KOKO = Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa (Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO) 
Medlemsavgiften i TEK och i KOKO-kassan läggs till TFiF-medlemsavgiften.

Ändringar i medlemskap bör göras skriftligt. 
Ansökan om nedsatt avgift jämte bilagor (skannade versioner) skickas till TFiF:s kansli. Ansökan 
om nedsatt avgift bör göras inom samma kalenderår som ansökan riktas till.

Obetald medlemsavgift räknas inte som avslutande av medlemskap. Avslutande av medlemskap 
görs skriftligt.
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Förslag till medlemsavgifter 2021
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Valmöte
tisdagen den 24 november 

2020 
kl. 17.30  

i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, 
Helsingfors

•  Adress och telefon:
Banvaktsgatan 2 A
00520 Helsingfors 

040 58 52 586
kansli@tfif.fi  

 
www.tfif.fi


