TEKNISKA FÖRENINGEN I FINLAND

Protokoll
1/2

TFiF:s årsmöte

Tid
Plats
Närvarande
Ordförande

tisdagen den 20 april 2021 kl. 17.30
Distansmöte via Microsoft Teams samt Orfeus Lounge
16 medlemmar
Hanna Lindqvist

1

Mötets öppnas
Föreningens ordförande Hanna Lindqvist öppnade mötet kl 17.33 och hälsade
mötesdeltagarna välkomna.

2

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Hanna Lindqvist och till sekreterare Annika
Nylander

3

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Lasse Engström samt Christer Finne

4

Konstaterande av mötets laglighet
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och därmed beslutfört.

5

Meddelanden från styrelsen
- styrelsen meddelade att 34 ordinarie medlemmar har beviljats medlemskap i
föreningen sedan valmötet 24.11.2020
- föreningen har 1 gästmedlem bosatt i Norden
- föreningen har 7 utländska gästmedlemmar i Finland
- styrelsen meddelade att 63 ordinarie medlemmar utträtt ur föreningen
- styrelsen meddelade att 7 medlemmar har avlidit sedan valmötet den
24.11.2020. De avlidnas minne hedrades med en tyst minut

6

Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen
Bokslutet 2020 inklusive verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen
presenterades av Hanna Lindqvist. Enligt Lars Engströms förslag stryks i
framtiden namnen på deltagarna i teatergruppens eftertillställningar. Antalet
yngre medlemmar 1.1.2020 på s.12 korrigeras från 1330 till 1519.
Bilaga 1

7

Fastställande av bokslutet
Bokslutet för 2020 fastställdes.
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Beviljande av ansvarsfrihet
Styrelsen och de redovisningsskyldiga tjänstemännen beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.

9

Övriga ärenden
Styrelsen meddelade att Orfeus värdinnans arbetsavtal avslutats.

10

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18.18

Elektroniskt undertecknat
Hanna Lindqvist
Ordförande för mötet

Elektroniskt undertecknat
Annika Nylander
Sekreterare för mötet

Justeras:

Elektroniskt undertecknat
Lars Engström

Elektroniskt undertecknat
Christer Finne
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Tekniska Föreningen i Finland och
Tekniska Föreningens i Finland
Stiftelse

Årsmöte
tisdagen
den 20 apri
l 2021
klockan 17.3
0
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Verksamhetsberättelse för år 2020

• 1.

Allmänt

2020 var Tekniska Föreningen i Finlands 140:e
verksamhetsår.
Totalt hade föreningen 4682 (4578 år 2019)
medlemmar varav 1 588 (1515 år 2019) Yngre
medlemmar. Detta är ett nytt rekord på medlemsantalet. Föreningen fick även år 2020 en
ny verksamhetsledare. DI Britta Sunde avgick
den 31.5.2020 och Annika Nylander valdes till
ny verksamhetsledare från och med den
1.6.2020.
Som en följd utav Covid-19 pandemin blev
föreningens år annorlunda än förväntat. Trots
detta fortsatte evenemangsverksamheten vara
livlig och sammanlagt ordnades 70 evenemang. Överföringen av evenemangsverksamheten till nätet innebar tillfälliga strukturella
ändringar men samtidigt även ett bredare
evenemangsutbud för dem, som de fysiska
evenemangen på orterna inte normalt är ett
alternativ. Trots den turbulenta början av
våren med mycket omställningar förblev
deltagarantalen på evenemangen höga. Föreningens års- och valmöte ordnades båda som
hybridmöten. Medlemslokalen Orfeus Lounge
stängdes för en period under våren 2020 men
kunde igen öppnas på hösten. Från att ha varit
en träffpunkt för medlemmarna och ett utrymme för evenemang omformades Orfeus
Lounge snabbt till ett aktivt distansarbetsutrymme till vilket medlemmarna hade möjlighet att boka ett kabinett eller en distansarbetsplats.
Året inleddes aktivt med många evenemang
inplanerade. I februari ordnade Seniorutskottet ett evenemang där Roviogrundaren Peter
Vesterbacka talade om innovationer med över
50 personer på plats, Avdelningen för teknisk
fysik ordnade en kväll om fusion med professor Kai Nordlund från Helsingfors universitet
och Kompetensutskottet en kväll med Kina-tema där Mikael Mattlin, forskare med kinesisk
politik och ekonomi som specialitet, och Mikael Louhi som arbetat för Outotec i Kina gav sin
syn på saken. En kväll för de aktiva programarrangörerna arrangerades också, där man
diskuterade programverksamheten. Orfeus
Lounge invigdes den 6 mars med fullsatt hus,
det sista evenemanget innan pandemin tyvärr
lade sordin på de flesta aktiviteterna med
fysisk närvaro. Programutbudet fick snabbt
föras över till nätet. Ett virtuellt escape room

byggdes även upp för att ge medlemmarna
möjlighet att med familj och vänner kunna
umgås socialt över nätet. Föreningen var
tvungen att inhibera många evenemang p.g.a.
restriktionerna som en följd av pandemin mycket arbete av de aktiva programarrangörerna gick tyvärr till spillo men under året
kunde ändå 27 evenemang med fysisk närvaro
genomföras. Föreningens 140-årsfirande blev
inte så storskaligt som planerat, en tillbakablick över verksamheten publicerades i Gula
Bladet 4/2020 och guidade rundvandringar i
TFiF-huset under ledning av arkitekt Sebastian
Savander arrangerades i november.
TFiF:s verksamhet är indelat 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 ansvarspersoner i styrelsen. Detta för att bättre kunna stöda de aktiviteterna inom de olika områden.
Styrelsen sammanträdde under året 13 gånger,
varav 12 gånger på distans. Styrelsen fortsatte
under året att satsa på samarbetet med olika
samarbetspartners och ett nytt samarbetsavtal
med DIFF skrevs under. År 2020 fortsatte
samarbetet med DIFF – Ingenjörerna i Finland
rf. enligt inkörda verksamhetsformer inom
programverksamhet samt bl.a. arrangerandet
av TekNatur. Första numret av Medlemstidningen Gula Bladet år 2020 gavs ut tillsammans med DIFF emedan de tre följande numren utgavs i enbart TFiF regi.
För att öka TFiFs närvaro på studieorterna i
Åbo och Otnäs är föreningen fortsatt involverad i planerandet av den s.k. TFiF-loungen i
Otnäs. Byggandet av den med TEK gemensamma TFiF & TEK Loungen i Åbo är på slutrakan
och utrymmet planeras vara färdigt under
våren 2021.
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• 2.

Medlemsförmåner

STIPENDIER OCH UNDERSTÖD
Stipendierna beviljas ur de fonder TFiFs stiftelse förvaltar eller ur stiftelsens egna medel.
Stipendieutskottet, som tillsätts av föreningen,
delade ut sammanlagt 38 850 € (2019: 55 450
€) till föreningsmedlemmar. Målet var att
bevilja understöd i samma utsträckning som
tidigare. Dock minskade Covid-19 pandemin
drastiskt på antalet resestipendier.
Grupper som tillsammans utövar en sport och
som till övervägande del består av TFiF-medlemmar kunde också ansöka om understöd.
Totalt utbetalades 1 700 € år 2020 i idrottsunderstöd (2019: 1 700 €).
TIDSKRIFTER
Medlemmarna erhöll inom ramen för medlemsavgiften två medlemsförmånstidskrifter
samt medlemstidningen Gula Bladet. Medlemsförmånstidningarna är Affärsmagasinet
Forum 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
beviljades medlemmarna 40 % rabatt på övriga tidningar och 30 % rabatt på Alma Talents
böcker som säljs i näthandeln Alma Talent
Shop.
Ett fortsatt avtal med Alma Talent undertecknades. Detta avtal gäller fram till 31.12.2021.
FÖRSÄKRINGSSERVICE
TFiF och Fennia har ett samarbetsavtal om
hem-, fordons- och båtförsäkringar. Föreningarna får en engångsprovision på nya försäkringar. Avtalet om provisionen på gamla
olycksfalls- och reseförsäkringar består så
länge försäkringarna existerar.

• 3. Medlemsverksamhet och
evenemang
Fackavdelningarna (Arkitektgillet (A), avdelningen för teknisk fysik (F)) samt de olika
utskotten och intressegrupperna ordnade
möten och evenemang men dessa begränsades naturligtvis ganska långt av det rådande
läget. Många möten arrangerades dock under
året via webben. Avdelningen för energiteknik
samlades till möte men ordnade inte några
evenemang. Avdelningen för byggnadsteknik
(B) och Avdelningen för kemi (K) hade ingen
verksamhet.
INFORMATIONSVERKSAMHETEN
Medlemskommunikationen sköts via medlemstidningen Gula Bladet, medlemsbrevet,
evenemangspuffar, föreningens hemsida samt
per e-post. Föreningen utnyttjar också en spalt
för föreningsmeddelanden i Affärsmagasinet
Forum. Föreningen kommunicerar också via
sociala medier, speciellt Facebook, Instagram
och LinkedIn. Aktiviteten på Instagram återupptogs under hösten 2020 och har fått bra
spridning.
Medlemstidningen Gula Bladet utkom 4 gånger under året (2019: 4). Den totala upplagan
per nummer var ca 4700. Det elektroniska
medlemsbrevet skickades ut 10 gånger
(2019:10).
LOUNGE OCH MÖTESUTRYMMEN
Styrelse- och utskottsmötena hölls i första
hand på distans eller som hybridmöten. Orfeus Lounge höll stängt under perioden mars
- augusti.
Under året drevs restaurangverksamheten i
Tekniskas Salar i TFiF-husets 6:e våning av
Alces Oy. Medlemmarna beviljades rabatt på
restaurangservicen. Även DIFF hade rätt att
utnyttja utrymmena för sin egen verksamhet.

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.
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FÖRENINGENS STYRELSE 2020
Ordförande		
TkD Hanna Lindqvist
I vice ordförande		
DI Svante Degerth
II vice ordförande
DI Mikael Federley
Medlemmar 		
TkD, Ark Christer
		Finne
		
DI Anna Jern-Houttu
		
DI Linda Norrgård
		
DI Mikael Palmujoki
		
TkD Jessica Rosen
		holm
Studeranderepresentanter
			Lukas Akantu,
			Åbo Akademi
			Albert Rehnberg,
			Aalto universitetet
Sekreterare		
DI Annika Nylander,
			verksamhetsledare
Styrelsen har sammanträtt till 13 styrelsemöten. Presidiet, som består av ordförande samt
första och andra vice ordförande, har sammankommit vid behov.
Inga arvoden utbetalades till styrelsemedlemmarna. Styrelseordförande har erhållit ett
årligt arvode på 3500 € enligt föreningsmötets
beslut.
ARKITEKTGILLET
Gillet arrangerade sitt årsmöte i mars då det
samtidigt passade på att inviga den nyrenoverade Orfeus Loungen dagen före den offentliga
invigningen. I samband med årsmötet höll
Christian Sahlberg en presentation om
Schweiz som generalrepetition inför gillets
förestående exkursionen dit. Tyvärr blev
Schweizexkursionen inställd p.g.a. pandemin.
Styrelsen har under året sammanträtt till tre
möten via Teams och arrangerade även en
virtuell julglögg i december för gillesmedlemmarna.

Avdelningen planerade att fortsätta med träffar om energitemat under år 2020 och hade
kontaktat Johan Linden, som är forskare vid
Helsingfors universitet och Cern, för att hålla
ett föredrag om Privatfinansierad fusionsforskning men p.g.a. pandemin kunde en fysisk
träff inte ordnas och man avstod från att arrangera evenemanget via nätet.
ETIK- OCH MILJÖUTSKOTTET
Etik- och Miljöutskottet hann hålla två möten
med fysisk närvaro, där en massa programidéer ventilerades, före pandemin slog till. Man
samarbetade med Seniorutskottet, för att
ordna ett program om elbilar. Man samarbetade med Teknologföreningens Hållbarhetsutskott som utmynnade i TF:s ”Hållbarhetskväll” i december där Mariann Holmberg höll
ett föredrag om avfall. Deltagarna var ca 25,
och diskussionen livlig.
På utskottets möte i oktober höll Claus Montonen ett EMU-talk om Robotvapen, i november
höll Alec Estlander föredraget Klimatet. Nu!
och i december höll Anders Diehl ett fint
EMU-talk om Övervakningssamhället.
INTRESSEGRUPPEN FÖR TEKNIKHISTORIA
I januari 2020, samt i februari hölls möten,
men efter det hölls inte fler möten under året
p.g.a. pandemin.
Gruppen samarbetade med TF:s historiagrupp
och planerade ett flertal möten, som tyvärr
annullerades. Under året har gruppen hållit
kontakt via e-post. Texter har färdigställts, för
de på tavlor avbildade tidigare medlemmarna i
TFiFs styrelse från 1880, fram till 1900-talets
början. Avsikten är att sammanställa ett häfte,
så medlemmarna kan studera deras insatser.

AVDELNINGEN FÖR BYGGNADSTEKNIK
Avdelningen för Byggnadsteknik hade ingen
verksamhet under året.

KOMPETENSUTSKOTTET
Kompetensutskottet hade i sin planeringskalender en hel del uppslag för året men som så
många andra planer under år 2020 kunde de
flesta inte förverkligas.

AVDELNINGEN FÖR TEKNISK FYSIK
Professor Kai Nordlund från Helsingfors universitet höll i februari ett föredrag om fusion
”Behövs det en logaritmisk tidsskala för att
komma fram till fusionsenergi?” Som rubriken
antyder låg focus på aktuella forskningsprojekt
för utnyttjandet av fusion i energiproduktionen. Evenemanget var mycket välbesökt och
väckte en livlig diskussion.

I februari arrangerade utskottet en temakväll
om Kina under rubriken ”Vart är Kina på
väg?” där Mikael Mattlin (forskare med kinesisk politik och ekonomi som specialitet), och
Mikael Louhi (arbetat för Outotec i Kina) gav
sin syn på saken.
I november ordnades ett webbinarium med
temat ”Agile – den nya arbetsmetoden” med
Martin von Weissenberg.
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PROGRAMUTSKOTTET
Genom sina evenemang erbjuder programutskottet medlemmarna möjlighet till att utvidga sitt nätverk samt skapa trivsel i föreningen.
Programutskottet arrangerade i samarbete
med kansliet Tackpartyt i januari. Den sedvanliga barnfesten i mars var planerad att hållas
på Tekniska museet men sköts först upp till
hösten för att sedan avbokas. Den traditionella
1 maj lunchen och även jullunchen med Finlands Lucia närvarande var båda inbokade
men också dessa inhiberades p.g.a. rådande
omständigheter. Jullunchen ersattes med en
virtuell julhälsning till alla medlemmar av
Finlands Lucia och Humpsvakar och medlemmarna kunde delta i den gemensamma luciainsamlingen med att märka sina inbetalningar.
Tillsammans samlades nästan 600 euro ihop.
QUINTEC
Quintec arrangerade ett besök till musikmuseet Fame i det nya köpcentret Tripla i början av
mars men evenemanget avbokades p.g.a.
pandemin.
SENIORERNA
I februari höll Peter Westerbacka ett föredrag
inför 50 åhörare i restaurang Tekniskas Salars
stora sal. Redan då visade sig att många avstod
från deltagande antagligen på grund av dåliga
nyheter från epidemifronten.
I mars berättade Olavi Lindén om sina fantastiska musikinstrument för närmare 25 deltagare i Lounge Orfeus.
Utskottet planerade resor till Stockholm i april
och Armenien i maj. Dessa var öppna för
anmälan och resan till Armenien fullbokad
men tyvärr måste bägge inhiberas. En temakväll om elbilar planerades med Etik- och
miljöutskottet, denna blev dess värre inte
heller av och utfärden till Söderskär kunde
inte heller genomföras.
Seniorutskottet hade under året två fysiska
möten men avstod från virtuella möten
TEATERVÄNNERNA
År 2020 gick till historien som de inställda
föreställningarnas år. Inhiberade blev bl.a två
uphaussade musikaler men dessa kommer
sannolikt att visas och kunna upplevas senare.
Vi kunde trots allt under året förverkliga två
teaterbesök på Lilla teatern; ett under vintern

med 25 deltagare och ett andra i början av
hösten med 10 deltagare.
Vid båda tillfällena ordnades också kringprogram. Efter föreställningen av pjäsen Faktiska
händelser i februari besökte oss skådespelarna
Birthe Wingren och Alexander Wendelin i
Tekniskas Salar. Orfeus Lounge var ännu inte
öppnad efter renoveringen men tillställningen
lyckades också bra i restaurangen. Inför besöket till pjäsen Män kan inte våldtas i september samlades deltagarna till en träff i loungen.
Verksamheten vilar på att vi verkar som teaterombud för Stadsteatern och Svenska teatern.
Detta ger tillgång till förhandsbokning av bra
platser också på annars svårbokade föreställningar samt till rabatter. Försvårande faktorer
då det gäller att få ihop tillräckligt stora grupper (min 20 pers) är bl.a. att vi långt på förhand bör välja de rätta datumen, en rätt lång
förbekräftelsetid (ca en månad) och ”konkurrens” av att medlemmar (eller den äkta hälften) hinner beställa biljetter på egen hand.
Då både Niord och numera också DIFF har
trappat ner satsningen på teaterevenemang
kommer frågan om gruppstorlek att accentueras men förhoppningen är att det kan kompenseras av att teaterintresset igen får flöda
fritt efter pandemin.
INTRESSEGRUPPEN FÖR TEKNISK
SVENSKA
TFiF premierade för sjuttonde gången författare av förtjänta examensarbeten skrivna på
svenska. Arbetena skall gälla tekniska ämnen
vid tekniska högskolor, universitet i Finland
och vara godkända under år 2019. För högskolearbeten premieras två kategorier, kandidatarbeten och diplomarbeten.
År 2020 premierade intressegruppen för
teknisk svenska följande arbeten för välskriven
teknisk svenska:
Diplomarbete:
Mathias Björkman, Aalto-universitet, Högskolan för konst, design och arkitektur, Institutionen för arkitektur; Nötö Byhamn, en framtidsvision”. 700 Euro.
Kandidatarbete:
Albert Rehnberg: Aalto-universitetets högskola
för ingenjörsvetenskaper, Energi- och miljöteknik; ”Koldioxidutsläpp från biokraftverk som
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råmaterial”. 300 euro.
Anna Salminen: Aalto-universitetets högskola
för kemiteknik, Bio- och kemiteknik; ”Produktion av Industriellt Spindelsilke”. 300 euro
INTRESSEGRUPPEN ”EXPORTGRUPPEN”
Gruppen har sökt kontakt med företag och
organisationer men det har framkommit att
behovet av exporthjälp inte varit lika entydigt
som man tänkt sig då exportgruppen grundades utan snarare har det funnits ett behov av
stöd av generell natur i affärsverksamhet och
företagsledning utan direkt koppling till språket och export. Därför har gruppen omdefinierat sin verksamhet i riktning mot allmän företagskonsultation och expertstöd.
I mars arrangerades ett evenemang i samarbete med Niord där Finlands företagsmentorer
- Yrityskummits verksamhet presenterades av
Peter Schulman.
TFIX
Mentorprogrammet TFiX är en viktig medlemsförmån som föreningen erbjuder sina
medlemmar. Under våren 2020 avslutades den
sextonde omgången av TFiX, där 8 mentorer
och 7 adepter från TFiF deltog.
I samband med mellanträffen för mentorer
och adepter 20.1.2020 hölls föredraget Det
coachande ledarskapet med Tom Suvanto på
Tekniskas salar och som streaming. Den avslutande träffen hölls 5.5 tillsammans med webbinariet Skapa energi, välmående och nya vanor
med Christina Forssell.
Hösten 2020 startade den sjuttonde omgången
av TFiX. I den nya omgången deltar 7 mentorer och 8 adepter från TFiF. Kickoffen hölls
12.10.2020 i samband med webbinariet Självdisciplin - en av dina viktigaste resurser för
välmående och prestation med Ronnie Grandell.
TAMMERFORSAVDELNINGEN
Tammerforsavdelningen hade ingen aktivitet
under år 2020.
ÅBOAVDELNINGEN
Åboavdelningen strävar till att erbjuda social
verksamhet för TFiF-medlemmarna som bor
och arbetar i Egentliga Finland. Programmen
skall vara av allmänt tekniskt intresse men
även rent kulturella evenemang och tillställningar anordnas för medlemmarnas trivsel.
Föreningen samarbetar med andra lokala

föreningar; DIFFs Åboavdelning, alumnföreningen Axels och Stinas Gamyler ASG, Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f. KK, Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f. DATE, Infå vid Åbo
Akademi r.f. INFÅ och Turun DI-kerho. Även
nära samarbete med Åbo Akademis TEK-medlemmars personalförening ÅTEK och Åbo
Universitets personalförening för TEK anslutna, T3.
Situationen med COVID-19 gjorde att alla
inplanerade program under våren blev inställda. På sommaren då det gick att ordna träffar
ordnades 2 st. rundvandringar, en i Botaniska
trädgården i Åbo och en i Furuvik i Pargas,
båda evenemangen var populära.
Under hösten ordnades ett Webbinarium
tillsammans med Kemistklubben.
Årsmötet som hade en fullbokad rundvandring längs Aura å blev avbokat då läget med
COVID-19 blev svårare inför julen 2020. Årsmötet sköts upp till början på 2021 pga. restriktioner som förhindrade rundvandring i
samband med årsmöte.
Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under
2020, flesta möten som distansmöten.
ÅLANDSAVDELNINGEN – BRYGGAN
Ålandsavdelningen är en gemensam intressegrupp för TFiF och DiFF, verksam på Åland
med sammanlagt drygt 100 registrerade medlemmar. Ålandsavdelningens styrelse kallas för
Bryggan.
Bryggan planerade en hel del evenemang av
vilka den traditionella Go Cart -tävlingen redan
var fastslagen och anmälningarna mottagna
men måste inhiberas p.g.a. pandemin. I september besökte TFiF och DIFF kanslipersonal
Mariehamn för en medlemskväll där man
träffades i sociala tecken för att diskutera
verksamheten.
ÖSTERBOTTEN
I Österbotten svarade DIFFs lokala styrelse för
programverksamheten.
Under året gjorde man bl.a. företagsbesök till
Påttska reningsverket i Jakobstad samt till Vasa
bil- och motorcykelmuseum. Totalt hann man
under året genomföra 3 evenemang med
fysisk närvaro och tyvärr ställdes många planerade evenemang in.
Den traditionella ÅA alumnmiddagen arrangerades i Vasa i januari med temat ”framtidsvisioner och samarbetsbehov för Vasaregionen”.
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• 4.

Samarbete och rekrytering

SAMARBETE MED TEKNIKENS
AKADEMIKERFÖRBUND, TEK
TFiF har fyra representanter samt fyra suppleanter i TEKs fullmäktige. Föreningens avtalsenliga mandat i TEKs 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, bland annat 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. TEKs och TFiFs pensionärer
ordnar inom ramen för DIAS-gillet (Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien seniorit) program i
form av lunchmöten och exkursioner.
Närmare information om TEKs verksamhet
finns i förbundets egen årsberättelse, som
publiceras på TEKs hemsida.
Arbetsmarknadsfrågor sköts för TFiF-medlemmarnas del av TEK genom att medlemmarna
ansluter sig via TFiF till TEK. Medlemskapet i
arbetslöshetskassan KOKO 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
17,3 % dvs. 319 av 1843 TFiF-medlemmar arbetslöshetsdagpenning under året 2020 (år
2019 4,2 %).
Vid årets slut var 2102 ordinarie medlemmar
TFiF-TEK-medlemmar (2019: 2019). Dessutom
hörde 1462 yngre medlemmar till TEK via TFiF
(2019: 1404).
TFiF-TEK-medlemmar som gått i pension kan
fortgå som TFiF-TEK-pensionärsmedlemmar
och år 2020 var dessa 153 till antalet (2019:
147).
Medlemsavgiften för TEK-medlemskap var
223,08 € vilket är ett specialpris för TFiF-medlemmar.
I avgiften ingick medlemsavgiften i arbetslöshetskassan KOKO 66 € och ett bidrag på 3,00 €
för arbetsmarknadsåtgärder.
Priset för Finländskt ingenjörsarbete 2020

tilldelades till teamet bakom företaget Sensible
4, som konstruerade robotbussen GACHA.
Arbetsgruppen byggde bussen helt från grunden och programmerade mjukvaran som
möjliggör bussens autonoma körning. Startupbolaget från Esbo samarbetade med det japanska designföretaget MUJI, som stod för planeringen av bussens prisbelönta utformning.
Priset tilldelas en person eller en arbetsgrupp,
som på ett betydande sätt främjat teknisk
kompetens i Finland. Prissumman är 30 000
euro.
Priset för årets bästa doktorsavhandling tillföll
teknologie doktor Asad Awan för hans avhandling ”Control methods for Permanent-Magnet
Synchronous Reluctance Motor Drives”. Awan
utvecklade nya styrningsalgoritmer för energieffektiv styrning av reluktansmotorer. Avhandlingen är skriven vid Högskolan för elektroteknik vid Aalto-universitetet.
Doktorsavhandlingspriset utdelas årligen som
ett erkännande för en avhandling som håller
en internationellt sett hög nivå, och som avsevärt främjar kompetensen inom den tekniska
branschen i Finland. Priset har ett värde på
7500 euro och utdelades första gången år
1999.
TFiF och TEK belönade också årets bästa
diplomarbete med ett stipendium på 5000
euro. Detta stipendium utdelas till en eller fler
nyutexaminerade diplomingenjörer eller
arkitekter. År 2020 gick priset till arkitekt Eelis
Leino för diplomarbetet ”Energiaviisasta
arkkitehtuuria – Arkkitehtisuunnittelun opas
rakennusten energiankulutuksen vähentämistä varten”. Diplomarbetet är skrivet vid enheten för arkitektur vid Tammerfors universitet.
DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN
Tillsammans med DIFF, IL och TEK har TFiF
arbetat inom Engineers Finland.
Engineers Finland främjar utbildning och
affärspolitik samt målsättningar inom arbetsmarknaden både nationellt och internationellt. Organisationen representerar nästan
150 000 högutbildade inom teknikens område.
Syftet med organisationen är att agera som en
representant för medlemsorganisationerna
och deras medlemmar, i första hand nationellt
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men även internationellt och särskilt inom den
nordiska dimensionen eftersom verksamhetsområdet för ingenjörer i Norden är väldigt
homogent.
Engineers Finland är medlem i Association of
Nordic Engineers ANE från och med början av
år 2020. Denna organisation har som sina
medlemmar de nordiska ingenjörsorganisationerna och sitt säte hos de danska Ingenjörerna, IDA.
Administrationen av Nording som även TFiF
deltar i, sker under ledning av en huvudkoordinator och ansvaret bibehölls vid årsmötet
hos Norge. Den finländska verksamheten
administreras via Engineers Finland och
Nording samarbetar även med Association of
Nordic Engineers (ANE). På Nordings virtuella
konferens företräddes TFiF av verksamhetsledaren.
STUDERANDE- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
Utskottet De Yngres Råd (DYR) uppgift och
målsättning är att genom olika sorters evenemang och riktad marknadsföring få studerande och nyutexaminerade med i verksamheten.
Det blev tyvärr inga evenemang i DYR-regi år
2020. Som en följd av omständigheterna tänkte man i lite andra banor, och hann ganska
långt planera en utflykt med frisbee-golf och
annat utomhusprogram för studerande. Då
hösten visade sig ganska krånglig blev det här
ändå lagt på is, men idén var bra.
Utmaningen har varit att försöka hitta på
program där innehållet kunde vara tillräckligt
intressant för att studeranden skulle lockas
delta hemifrån. Samvaron och gemenskapen
bland deltagarna har varit A och O under DYRs
evenemang, det är svårt att återskapa på
distans.
Kontakten till studerande upprätthålls via
studerandekontakter. Föreningen rekryterade
i december 2020 två nya studerandekontakter: en med ansvar för Åbo och Vasa och en
med ansvar för Otnäs och Gumtäkt. Förutom
föreningens egna studerandekontakter finns
det också gemensamma TFiF-TEK studerandekontaktpersoner i Vasa och Åbo.
Den årliga TFiF-sitzen kunde inte hållas under
år 2020 på grund av coronaviruset. Istället

planeras det ett ersättande evenemang år 2021
för de som inledde studierna hösten 2020.
I Åbo deltog TFiF i universitetets introduktion
för nya gulnäbbar i augusti. I Otnäs träffade
TFiF de nya phuxarna i samband med Teknologföreningens introduktion. I Vasa ordnades
ett digitalt informationstillfälle för nya magisterstuderande. Totalt rekryterades 246 nya
yngre medlemmar.
Föreningens samtliga möten och evenemang
är öppna för Yngre medlemmar. Som studeranderepresentanter i TFiFs styrelse sitter
ordförande för Teknologföreningen i Otnäs
samt Kemistklubbens ordförande från Åbo.
TFiF har ekonomiskt understött ett flertal
studerandeaktiviteter. TFiF delar under året ut
stipendier för studier, studier utomlands samt
utlandspraktik. Dessutom understödde föreningen vissa sportaktiviteter bland studerande
samt studentorganisationer 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.
ÖVRIGT SAMARBETE
TFiF fortsatte sitt starka samarbete med Ekonomföreningen Niord. TFiF ansökte även och
blev medlem i Bygginformationsstiftelsens
delegation och Arkitektgillet utsåg både en
ledamot och en suppleant till delegationen.

• 5.

Projekt

TEKNATUR
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. TekNatur består av tre
olika tävlingar; Projekttävlingen för elever i
årskurs 7-9 och gymnasiet, Sjukampen för
elever i årskurs 7 och Fysiktävlingen för gymnasieelever.
Finaldagarna för TekNatur 2019-2020 hölls på
Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors 1-2 februari 2020. Totalt deltog 17 bidrag i Projekttävlingen. Sjukampens uttagningstävlingar deltog
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närmare 2000 elever runt om i Svenskfinland
och från de s.k. språköarna i Finland, Uleåborg och Björneborg. Sju av lagen deltog i
finalen i Helsingfors.

in i Aurum under våren 2021 då huset står
klart. I Aurum kommer det även att finnas en
TFiF-TEK medlemslounge.

TekNatur stöddes år 2019-2020 av följande
organisationer: Konecranes, Bror och R. Erik
Serlachius stiftelse, Stiftelsen Tre Smeder,
Svenska kulturfonden, Finska kemistsamfundet, Vaisala, SprintIt, Andritz, Optinova,
Svenska folkskolans vänner och Magnus Ehrnrooths stiftelse

• 6.

Kostnaderna för TekNatur 2019-2020 var
34 076,09 €. TFiF, som har hand om projektets ekonomi, lyckades få ihop 33 500 € extern
finansiering. Den externa finansieringen bestod av understöd från fonder och företagssponsorer.

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

Det praktiska genomförandet av TekNatur
-tävlingen 2019–20 sköttes av Arcada, bland
annat genom att gratis ställa sina utrymmen
till förfogande under finaldagarna. Studerande
från Yrkeshögskolan Arcada bidrog också med
hjälp kring de praktiska arrangemangen.
Under året startade TekNatur 2020-2021 upp.
Tyvärr behövde Fysiktävlingen inhiberas på
grund av coronaviruset. Priset i Fysiktävlingen
har traditionellt varit en resa till CERN i Genève eller till München, vilket hade varit omöjligt att ordna under hösten 2020.
Styrgruppen för projektet bestod under våren
2020 av Åsa Lindberg (STV), Annika Nylander
(TFiF), Kenneth Jönsson (DIFF), Hanna Wassholm (DIFF) och Maria von Bonsdorff-Hermunen (Arcada). Under hösten bestod styrgruppen av Åsa Lindberg (STV), Annika Nylander
(TFiF), Emilia Juslin (TFiF), Kenneth Jönsson
(DIFF), Antonia Grahne-Zach (DIFF) och Maria
von Bonsdorff-Hermunen (Arcada).
RENOVERING AV ORFEUS LOUNGE SAMT
BYGGANDE AV ÅBO LOUNGE
Renoveringen av föreningens lounge i centrala
Helsingfors, Orfeus, slutfördes i februari 2020.
Målsättningen med renoveringen var att skapa
ett utrymme där medlemmarna trivs och som
fungerar både för möten och fritt umgänge.
I Åbo fortsatte byggandet av ett nytt gemensamt hus, Aurum, för naturvetare inom Åbo
Akademi och Turun Yliopisto. Huset kommer
att inrymma laboratorierna för DI-utbildningen. TFiFs och TEKs gemensamma kansli flyttar

Administration

Alla program som arrangerades år 2020 var
öppna för båda föreningarnas medlemmar.
IT-systemen samt intressegrupperna, utskotten och avdelningarna var gemensamma med
några få undantag.

Det gemensamma presidiet (TFiFs och DIFFs
presidier) har sammankommit till gemensamma möten 7 gånger under året (4 gånger under
år 2019).
Revisor, verksamhetsgranskare och
bokföring
Föreningens revisor 2020
CGR-revisor Rabbe Nevalainen,
AltumAudit Oy Ab
Föreningens verksamhetsgranskare:
Ordinarie:
DI Ralf Wahlsten
Suppleanter: DI Karl-Johan Ström
		
DI Thomas Branders
Föreningens bokföring sköttes av Suomen
Säätiötilipalvelu.
PERSONAL
Studentmerkonom Ira Vaskola jobbade som
organisationsassistent med ansvar för medlemsärenden, evenemangskoordineringen,
lay-out planeringen av Gula Bladet, samt TFiFs
marknadsförings- och informationsmaterial.
DI Annika Nylander jobbade som t.f verksamhetsledare under tiden 22.1 – 30.5 samt därefter som verksamhetsledare från och med den
1.6.2020.
Pol.mag. Emilia Juslin började som projektkoordinator den 1.8.2020 med ansvar för studerandeverksamhet, stipendier och understöd,
sociala medier, mentorprogrammet TFiX samt
TekNatur.
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DI Britta Sunde avgick som verksamhetsledare
31.5.2020
Fil.mag. Nina von Numers fungerade som värd
på Orfeus Lounge exklusive sommarmånaderna.
DI Mia Adolfsson fungerade som ombudsman
för TFiF och TEK i Åboregionen. Ombudsmannen assisteras i studerandeärenden av högskolekontaktpersonen vid Åbo Akademi.
Som TFiFs studerandekontaktperson vid
Aalto-universitetet i Otnäs fungerade från och
med den 1.12.2020 teknolog Rickard Lindroos.
Som TFiF-TEK högskolekontaktperson i Åbo
fungerade teknolog Jeremi Nyyssönen och som
TFiF studerandekontaktperson fungerade
teknolog Andreas Sweins från och med den
1.12.2020. Som TFiF-TEK högskolekontaktperson i Vasa fungerade ekonomie studerande
Petra Hakoniemi från Vasa universitet.
KANSLIUTRYMMEN
Föreningens och Stiftelsens kansli i Helsingfors, är beläget på Banvaktsgatan 2 A i Östra
Böle. TFiF delade kansli med DIFF mellan
tiden 1.1.2020 – 31.5.2020. Från och med den
1.6.2020 har TFiF delat kansli med TEK. Åbokansliet i DataCity utnyttjas tillsammans med
TEK. Hyresavtalet för DataCity kansliet avslutades den 31.12.2020.
MEDLEMSREGISTRET
Föreningen upprätthåller ett medlemsregister.
Kostnaderna för registerprodukten samt dess
driftskostnader delas med DIFF. TFiF svarar
enligt avtal också för uppdateringen av TEKs
medlemsregister för TFiF-TEK-medlemmar
samt för registrering av dessa medlemmar i
KOKO-kassan.
Medlemmarna kan som inloggade i portalen
enkelt uppdatera sina namn-, adress- och
kontaktuppgifter samt kontrollera sina ikraftvarande tjänster, ändra tidningsprenumerationer och kontrollera sina fakturor.
Katalogen i medlemsportalen erbjuder sökfunktioner för den inloggade medlemmen och
en online bokningskalender av Orfeus Lounge
stöder avdelningarnas, utskottens och intressegruppernas arbete.

• 7.

Medlemskåren

Nedan en sammanställning av medlemsantalet
2020
Ordinarie medlemmar 1.1.2020
Ordinarie medlemmar 31.12.2020
Ökning av medlemsantalet
Yngre medlemmar 1.1.2020
Yngre medlemmar 31.12.2020
Ökning av antalet yngre medlemmar

3055
3094
39
1519
1588
69

Medlemmar totalt i slutet av året
4682
			
Föreningen hade 10 hedersmedlemmar den
31.12.2020.
Den regionala fördelningen av TFiF-medlemmar 31.12.2020:
Region
Birkaland
Nyland
Åboland
Åland
Österbotten
Övriga Finland
Utlandet
Totalt

• 8.

Procentuell fördelning
1,7 %
58,1 %
23,1 %
0,6 %
11,0 %
3,3 %
2,2 %
100 %

Föreningens ekonomi

Föreningens bokslut uppvisade ett underskott
på -7 525,20€. Medlemsavgiften för ordinarie
medlemmar var 135,00 €.
Avgiften för seniormedlemmar var 99,00 €.
TFiF äkta makar, medlem samboende med
annan TFiF-medlem och arbetslösa medlemmar betalade en nedsatt medlemsavgift på
67,80 €. 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
99,00 €.
Den nedsatta medlemsavgiften för nyutexaminerade ordinarie medlemmar gäller under de
första 12 månaderna efter examen.
Medlemsavgiften för medlemmar utanför
Norden var 27,00 €. Denna avgift inkluderade
inte tidskrifter. Möjlighet fanns att mot ett
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tilläggspris prenumerera på tidskrifterna
Affärsmagasinet Forum samt tidningar i digitalt format som ingår i TFiFs avtal med Alma
Talent Oy.
Inbetalda medlemsavgifter till TFiF bokfördes
till värdet av 354 924,31 € (2019: 344 629,62 €).
Årsavgiften för arbetslöshetskassan KOKO som
ingår i TFiF-TEK avgiften sjönk till 66 €
(2019: 75 €). TEK avgiften betalas oavkortad
vidare till TEK.
Stiftelsen beviljade år 2020 ett understöd för
verksamheten på 221 750,14 €
(2018: 240 000,00 €). Därtill fick föreningen
ett understöd på 21 858 ,10 € för Åbo Lounge
projektet.
Stiftelsen betalar även årligen en fondavkastning till föreningen enligt reglerna på de av
Stiftelsen förvaltade fonderna. Fondavkastningen var 16 605,50 € år 2020 (16 571,07 år
2019).

• 9.

Övrigt

TEKNISKA FÖRENINGENS I FINLAND
STIFTELSE
Stiftelsens verksamhet finns beskriven i stiftelsens verksamhetsberättelse.
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BILAGA
Sammansättningen i olika TFiF interna och externa organ 2020

• Valkommittén 2020

Ira Vaskola, TFiF kansli
Mats Wiljander, DIFF

Magnus Hindström,
ordförande
Medlemmar:
Tom Cederqvist
Lars Engström
Pia Kåll
Annica Lindfors

• Utskottet
De Yngres råd (DYR)

föreslår sig själv för valmötet

• Programutskottet Helsingfors
Anne Franzas, ordförande
Medlemmar:
Annemarie Hjelt
Johan Holmberg
Charlott Hurmerinta
Anna Klemets
Julia Pettersson-Hakava
Christina Nybergh

• Stipendieutskottet

Clas Bergring, ordförande
Medlemmar:
Zacharias Aarnio, KK kurator
Johan Bobacka
Christian Elg
Lars Gestranius
Otto Långvik
Magnus Strandberg, TF
Sekreterare:
Britta Sunde (>31.5.2020)
Annika Nylander (1.6.2020 >)

Arbetsmarknadsutskottet

Mikael Federley, ordförande
Medlemmar:
Sami Liponkoski
Annaleena Kokko
Kimmo Leveelahti		
Sari Viljanen
Siv Pensar
Pernilla Stubb
Britta Sunde

• Kompetensutskottet
Sture Carlson, ordförande
Niklas Andersson
Ralf Eklund
Lars Engström
Gustaf Gripenberg
Michael Laxåback

Tekn.stud. Lars Sundman,
DaTe, ordförande
Medlemmar:
Tekn.stud. Alexandra
Andersson, TF
Tekn. Stud. Tobias Asplund,
DaTe
Tekn. Stud. Erik Haajanen
Tekn.stud. Sara Hagman, KK
DI Niclas Jern, DaTe
Tekn.stud. Roosa Juup, KK
Tekn.stud. Anton Lindholm,
DaTe
Tekn.stud. Pontus Lindroos, KK
Tekn.stud Miriam Lundsten, TF
Tekn.stud. Ebba Malm, KK
Tekn.stud. Elin Nylund, DaTe
Christoffer Herala, TLK, DIFF
Jonathan Lehtinen, TLK, DIFF
Oscar Mansén, TLK, DIFF

• Etik- och miljöutskottet

Mats Wiljander, DIFF

• TFiX styrgruppen

Winberg Dan, ordförande
Medlemmar:
Andersson Niklas
Christian Elg (>05/2020)
Anna Floman
Henrik Hellbom, DIFF
Henrik Karlsson, DIFF
(>05/2020)
Thomas Mård, DIFF
TFiF kansli:
Ira Vaskola (> 11/2020),
Emilia Juslin (12/2020 >)
DIFF kansli:
Kenneth Jönsson (>12/2020)

• Stiftelsens styrelse
Carl Slätis, ordförande
Medlemmar:
Pia Kåll
Sebastian Savander
Erik Palmén
Anders Ehrström
Ombudsman, TFiF kansli
Britta Sunde (>31.5.2020)
Annika Nylander (1.6.2020)

Alec Estlander, ordförande
Mats Wiljander,
vice ordförande (DIFF)
Medlemmar:
Anders Diehl
Johan Horelli
Claus Montonen
Folke Malmgren
Göran Nyman
Boris Segerståhl
Christina Waddington
Håkan West

• Seniorutskottet
Per Kock - ordförande
Clas Bergring
Henrik Diesen
Lars Engström
Andrea Holmberg
Emelie Enckell
Svante Degerth
Ralf Nikander, DIFF
Olavi Lindén, DIFF
Fred Rosbäck, DIFF
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Sammansättningen i olika TFiF interna och externa organ 2020

• Forums styrelse (Förlags Ab)
Mikael Federley
Lars Engström, suppl.

• TEK:s styrelse

(2017–2020)
Kimmo Leveelahti
Mikael federley, suppl.

• TEK:s fullmäktige
(2017 – 2020)
Mikael Federley
Pernilla Stubb
Annaleena Kokko
Kimmo Leveelahti
Suppleanter:
Emil Karlsson
Risto Korpinen
Sari Viljanen

• Valutskottet (Vaalitoimikunta),
TEK
Mikael Federley

• Utbildningsutskottet (TEK)
Peter Holmlund

• Teknologiutskott (TEK)
Emil Karlsson
Annaleena Kokko

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

• Bygginformationsstiftelsens
delegation
Christer Finne
Suppleant Jutta Telivuo

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

• Stiftelsen för teknikens främjande
(2020)
Pia Kåll
Uffe Cederqvist, suppl.

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

• Styrelsen för Teknikhistoriska
Samfundet
Ingen representant

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

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

• Nordiska vägtekniska förbundets
avdelning i Finland

• Utskottet för privata sektorn (TEK) (2019-2021)
Pernilla Stubb

• Utskottet för statsanställda (TEK)
Risto Korpinen

(gemensamt med TEK)
Kristian Appel

• DIAS-gillet, styrelsen
Henrik Diesen

• Utskottet för kommunalt anställda
(TEK)
• Svenska Tekniska Vetenskapsakaingen representant
demiens i Finlands kommitté
• Högskoleutskottet (TEK)
Päivi Mäki-Arvela

• Företagarutskottet (TEK)
Nora Ilivitsky

• Karriärutskottet (TEK)

Carl-Erik Wilén

• Föreningen är utan personrepresentation i
- Centralen för Teknisk Terminologi
- KAUTE-säätiö: Fonden för akademisk
företagarverksamhet
- Vetenskapliga Samfundens Delegation.

ingen representation
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BILAGA
Avdelningar och intressegrupper 2020

• Åboavdelningen
Ordförande
DI Casimir Kasvi
Medlemmar:
Tekn.stud. Mia Adolfsson, sekreterare
Tekn.stud. Andreas Andersson
Tekn.stud. Emelie Enestam
DI Peter Holmlund
Tekn.stud. Anton Lindholm
Tekn.stud Jeremi Nyyssönen (studerandekontakt)
TkD Jessica Rosenholm
DI Mattias Strandberg
Britta Sunde, TFiF/VL

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

• Arkitektgillet

Anders Hedman, ordförande
Medlemmar:
Mathias Björkman
Tommy Degerth
Lars Ollonqvist
Lotta Qvis
Sebastian Savander
Tore Tallqvist
Jutta Telivuo
Ninni Westerholm

• Avdelning ET

Pasi Lahtinen, DIFF, ordförande
Medlemmar:
Kaj Bäckman
Kaj Juslin
Bengt Juselius, DIFF
Mats Wiljander, DIFF

• Quintec

• Ålandsavdelningen

Ivar Gullström, DIFF, ordförande (befälhavare)
Medlemmar:
Hans Lavonius
Sten Schaumann
Gunnar Westling
Kenneth Andersson, DIFF
Dina Friberg, DIFF
Johnny Lindström, DIFF
Conny Söderholm, DIFF

• Exportgruppen

Johan Brenner, TFiF, ordförande
Medlemmar:
Svante Degerth
Lasse Engström
Lars Pawli
Kim Kronstedt
Jerker Forsblom, DIFF

• Intressegruppen för
teknikhistoria

Bengt Juselius, DIFF - ordförande
Medlemmar:
Henry Ericson
Martin Ollus
Gunulf Mårtensson
Carl Fredrik Geust
Leif Bengtsson

• Intressegruppen för teknisk
svenska
Arne Baltscheffsky
Stina Frejman
Erik Kreutzman
Gunnulf Mårtenson
Magnus Storsjö
Henrik Sylvin
Anders Gustafsson
Bengt Juselius, DIFF

• Teatervännerna
Lars Engström, TFiF

Annette Grönqvist, ordförande
Medlemmar:
Annika Malm
Kerstin Meinander
Agneta Skogster-Järvi, DIFF
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Balansräkning - aktiva 2020

31.12.2020

31.12.2019

3.451,62

4.763,78

43.268,30

43.268,30

6.969,71

6.969,71

PLACERINGAR SAMMANLAGT

50.238,01

50.238,01

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR
SAMMANLAGT

53.689,63

55.001,79

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR
MATERIELLA NYTTIGHETER
Inventarier
PLACERINGAR
Övriga börsaktier och andelar
Övriga aktier

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

3.409,68

FORDRINGAR
Kortfristiga fordringar

30.791,86

44.046,64

Övriga fordringar

93.876,77

156.454,28

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2.584,82

3.307,90

KORTFRISTIGA FORDRINGAR SAMMANLAGT

127.253,45

203.808,82

KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN

167.283,58

160.128,84

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
SAMMANLAGT

297.946,71

363.937,66

351.636,34

418.939,45

AKTIVA SAMMANLAGT
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Tekniska Föreningen i Finland r.f.
Balansräkning - passiva 2020

31.12.2020

31.12.2019

158.863,70

135.702,19

-7.525,20

23.161,51

151.338,50

158.863,70

35.392,41

24.605,92

129.943,63

199.092,12

4.732,04

6.343,17

30.229,76

30.034,54

Kortfristiga främmande kapital
sammanlagt

200.297,84

260.075,75

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMALAGT

200.297,84

260.075,75

351.636,34

418.939,45

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

FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristiga främmande kapital
Erhållna försskott
Kontoskulder
Övriga skulder
Passiva resultatregleringar

PASSIVA SAMMANLAGT
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Resultaträkning 2020

1.1. - 31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

25

148,75

DIFF:s andel

2.149,82

2.899,41

TEK:s andel

3.955,06

4.584,34

KOKO:s andel

6.729,80

ORDINARIE VERKSAMHET
MEDLEMSFÖRMÅNER OCH KOMMUNIKATION
Intäkter
Intäkter egna publikationer

Intäkter sammanlagt

12.859,68

7.632,50

-207.186,48

-210.050,91

Medlemsbrevet och övrig elektronisk kommunikation

-4.399,52

-3.755,96

Gula Bladet

-16.488,74

-5.990,37

Kostnader sammanlagt

-228.074,74

-219.797,24

UNDERSKOTT AV MEDLEMSFÖRMÅNER OCH
PUBLIKATIONER

-215.215,06

-212.164,74

1.751,16

57.904,12

DIFF:s andel

30.788,10

38.166,22

Intäkter sammanlagt

32.539,26

96.070,34

-23.809,70

-55.119,35

-8.846,61

-40.807,24

-24.407,20

-11.554,37

Utveckling

-12.282,36

-35.914,00

Drift

-15.530,23

-4.524,57

IT-systemet sammanlagt

-27.812,59

-40.438,57

Kostnader sammanlagt

-84.876,10

-147.919,53

UNDERSKOTT AV MEDLEMSVERKSAMHET

-52.336,84

-51.849,19

Kostnader
Kostnader för tidskrifter

MEDLEMSVERKSAMHET
Intäkter
Deltagaravgifter

Kostnader
Evenemangskostnader
Verksamhetsorgan
Orfeus Lounge
IT-systemet
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Tekniska Föreningen i Finland r.f.
Resultaträkning 2020

1.1. - 31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

Nationellt samarbete

-17.455,78

-18.708,23

Internationellt samarbete

-1.675,98

-1.557,91

Studerande- o. alumnsamarbete

-9.921,03

-14.851,46

Medlemsrekrytering

-8.192,74

-15.956,71

-37.245,53

-51.074,31

SAMARBETE
Kostnader

UNDERSKOTT AV SAMARBETE
PROJEKT
Intäkter
Understöd av stiftelsen för projekt

21.858,10

Andra andel av projekt
DIFF:s och STV:s andel av TekNatur och SIC

9.241,34

Erhållna understöd TekNatur och SIC

28.507,59

31.000,00

Andra andel av projekt sammanlagt

28.507,59

40.241,34

Intäkter sammanlagt

50.365,69

40.241,34

TekNatur och SIC-seminariet

-28.507,59

-49.254,02

Åbo Lounge projektkostnader

-21.858,10

Kostnader sammanlagt

-50.365,69

-49.254,02

0

-9.012,68

Ersättningar för personalinsatser

42.000,00

30.000,00

Ersättningar för kanslikostnader

15.000,00

15.000,00

DIFF:s andel

16.195,96

48.848,24

Intäkter sammanlagt

73.195,96

93.848,24

Personalkostnader

-271.214,43

-238.390,42

Övriga kostnader

-97.865,40

-125.637,57

-1.150,54

-1.534,05

Kostnader sammanlagt

-370.230,37

-365.562,04

UNDERSKOTT AV GEMENSAMMA KOSTNADER

-297.034,41

-271.713,80

UNDERSKOTT AV ORDINARIE VERKSAMHET

-601.831,84

-595.814,72

Kostnader

UNDERSKOTT AV PROJEKT
GEMENSAMMA KOSTNADER INKLUSIVE
ADMINISTRATION
Intäkter

Kostnader

Avskrivningar
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Resultaträkning 2020

1.1. - 31.12.2020

1.1. - 31.12.2019

763.458,20

746.857,49

618,68

3.177,98

2.077,74

2.590,50

Understöd av stiftelsen

221.750,14

240.000,00

Understöd ur stiftelsens fonder

16.605,50

16.571,07

1.004.510,26

1.009.197,04

-288.162,50

-394.495,31

MEDELANSKAFFNING
Intäkter
Medlemsavgifter, brutto
Agenturprovisioner
KOKO:s andel

Intäkter sammanlagt
Kostnader
TEK-medlemsavgifter
KOKO-medlemsavgifter
Medlemsavgiftskostnader

-120.115,75
-7.175,39

-7.784,31

Kostnader sammanlagt

-415.453,64

-402.279,62

ÖVERSKOTT AV MEDELANSKAFFNING

589.056,62

606.917,42

Intäkter

5.250,02

12.058,81

PLACERADE MEDEL ÖVERSKOTT

5.250,02

12.058,81

-7.525,20

23.161,51

PLACERADE MEDEL

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT
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Tekniska Föreningen i Finland r.f.
Noter till bokslutet 2020

TILLÄMPANDE BOKSLUTSPRINCIPER
Bokslutet har upprättats enligt Statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och
mikroföretags bokslut VMA 1753/2015 enligt småföretagsbokslut.
Värderings- och periodiseringsprinciper
Placeringarna i bestående aktiva är upptagna i bokslutet till anskaffningsutgift eller till ett lägre
belopp som motsvarar det sannolika överlåtelsepriset.
Omsättningstillgångar Orfeus Lounge lager är värderat till anskaffningsvärde.
PERSONAL
								
Föreningen har haft 3 kanslipersonal och 0,3 Orfeus Lounge personal under året 2020.
2020

2019

Lönekostnader

241.311,82

203.323,65

Pensionskostnader

31.835,49

31.627,45

4.836,11

3.718,92

277.983,42

238.670,02

Övriga sociala kostnader

Till styrelseordförande har betalats ett arvode på 3500€. Till övriga styrelsemedlemmar har
inte betalats arvode under räkenskapsperioden.
BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNING

Placeringar
Förlagsaktiebolaget Forum 12 st
Sampo Abp 3.500 st
Nordea Bank Abp 350st
Aktia Abp 116 st
Placeringar 31.12.2020
Förändring i eget kapital
Förändr. över-/underskott föregående år
Räkenskapsperiodens över-/underskott
EGET KAPITAL SAMMANLAGT

31.12.2020

31.12.2020

Bokföringsvärde

Marknadsvärde

6.969,71
41.255,25

120.995,00

2.013,05

2.335,20

0

1.135,64

50.238,01

124.465,84

2020
158.863,70
7.525,20
151.338,50
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Noter till bokslutet

ANVÄNDA BÖCKER I BOKFÖRINGEN

Bokslut
Bokslut och balansspecifikation
Resultaträkning, konto
Balansräkning, konto
Bokföring
Dagbok

elektronisk arkiv

Huvudbok

elektronisk arkiv

Bokslut

bundet

Verifikat

elektronisk arkiv

VERIFIKATTYPER

1

Intäkter

1200401 – 1201212

2

Fakturor

2200201 – 2201207

5

Inköpsfakturor

5200101 – 5201251

6

Betalningar

6200101 – 6201245

8

Löner

820011 – 820121

17

Autom.föringar

1720011 – 1720013

20

Nordea, brukskonto

2020001 – 2020524

21

Nordea, medlemsavgifter

2120001 – 2120392

30

Memori

3020001 – 3020070
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Tekniska Föreningen i Finland r.f.
Bokslutets datering och underskrifter
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Revisionsberättelse
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Tekniska Föreningen i Finland r.f.
Revisionsberättelse
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Verksamhetsgranskningsberättelse

VERKSAMHETSGRANSKNINGSBERÄTTELSE
Undertecknad har granskat Tekniska Föreningen i Finlands rf:s bokföring, bokslut och förvaltning för
verksamhetsperioden 01.01.2020 - 31.12.2020. 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. Efter
genomförd granskning avger jag följande utlåtande.
Bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och övriga stadganden och föreskrifter
beträffande hur bokslut skall uppgöras. Bokslutet ger på det sätt som avses i bokföringslagen riktiga
och tillräckliga uppgifter om resultatet av föreningens verksamhet och dess ekonomiska ställning.
Verksamhetsberättelsen är i överensstämmelse med bokföring och förvaltning.
Bokslutet kan fastställas och de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet för den av mig
granskade perioden.
Kyrkslätt den 17 mars 2021

Thomas Branders
DI
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Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr
Verksamhetsberättelse för år 2020

• 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 finansierar sin verksamhet med
avkastningen på dess förmögenhet som består
av TFiF-huset på Eriksgatan 2, Helsingfors en
lägenhet på Georgsgatan 25, Helsingfors och
en värdepappersportfölj.
Stiftelsen uppdaterar regelbundet sin arbetsordning, placeringspolitik samt närståendekretsanvisning. Stiftelsen är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder r.f.
Förutom styrelsen har stiftelsen ett fastighetsråd, vilkas medlemmar har utnämnts av stiftelsens styrelse.

• Året i ett nötskal
Som en följd utav Covid-19 pandemin blev
stiftelsens år annorlunda än förväntat. TFiF
husets hyresgästers trångmål föranledde kontinuerlig hyresuppföljning och märkbara temporära hyreslättnader. Husets ekonomi tyngdes samtidigt också av slutförandet av Orfeus
Lounge renovering och renovering av glastaksutrymmet.
Trots den turbulenta marknadsutvecklingen
utvecklades övriga placeringar positivt. Verksamheten kunde hållas på tidigare nivå med
undantag för resestipendier som starkt begränsades av samhällets reserestriktioner.
Stiftelsens styrelse fortsatte analysen av långsiktiga alternativ för stiftelsens verksamhet.
Som en del av detta fortsatte styrelsen utreda
fastighetens framtid på grund av dess dominerande roll i tillgångarna.

• Stipendier och understöd

Fondavkastningen till TFiF var 16 605,50 € år
2020 (16 571,07 € år 2019).
TFiFen hyr av stiftelsen lokalen ”Orfeus
Lounge” på ca 140 m2 i stiftelsens fastighet på
Eriksgatan 2. Dessutom har stiftelsen i hyresavtalet med krögaren på restaurang Tekniskas
Salar beaktat att TFiFen en kväll i veckan har
förtur på bokning av utrymmen i restaurangen. Krögaren beviljar dessutom rabatt på
maten på TFiFens tillställningar.
Utöver ovanstående utdelades år 2020 stipendier till en summa av 38 850 € (55 450,00 € år
2019). Stipendier beviljades för studier, studier
utomlands, utlandspraktik och studieresor.
Stiftelsen har följt upp utdelningens anvisningar för närståendekrets och har inte vetskap
om understöd till närståendekretsen. Inga lån
har beviljats till närståendekretsen.

• Placeringsverksamheten
PLACERINGAR I VÄRDEPAPPER
Stiftelsens placeringsverksamhet visade år
2020 ett överskott på 112 284,57 € (615 507,95
€ år 2019). Skillnaden kan förklaras med
Covid-19 relaterade hyresnedsättningar år
2020 samt exceptionellt stora återtagna nedskrivningar 2019.
Placeringarnas marknadsvärde är 7 491 196 €
den 31.12.2020 (7 322 739,07 € 31.12.2019).
Den största delen av värdepappersportföljens
marknadsvärde den 31.12.2020, 6 506 040 €
(6 550 974,24 € 2019) förvaltades av Evli och
SEB. Avkastningen för år 2020 var +6,3%
(2019; 18,8 %).
Stiftelsens totala administrativa kostnader år
2020 var 60 498,18 € (år 2019 64 117,22 €).
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 24
000,00 € som hänför sig till ärenden gällande
fastigheten. Personalkostnaderna bestod
främst av ombudens arbetsinsats.

TFiF beviljades ett understöd för verksamheten på 221 750 ,14 € (240 000,00 € år 2019).
Därtill fick föreningen ett understöd på 21 858
,10 € för Åbo Lounge projektet.
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TFIF-HUSET, ERIKSGATAN 2 OCH LÄGENHETEN, GEORGSGATAN 25
Omena Hotels, som är den största hyresgästen
i TFiF-huset, har kraftigt påverkats av Covid-19
pandemin. Företagets saneringsprogram
fortsätter och Omena Hotels har förhandlat
om uppskjutning av saneringsraterna i samråd
med borgenärsdelegationen där även stiftelsen
är medlem. Utöver detta har stiftelsen beviljat
både betydande hyresrabatter samt betalningstid för hyran år 2020.
Utöver Omena Hotels har stiftelsen även förhandlat om både hyresarrangemang samt gett
hyresrabatter för flera andra mindre hyresgäster i TFiF-huset.
Disponentbyrån Estlander Ab ansvarar för
fastighetens disponentuppgifter och den tekniska servicen i huset sköts av Assemblin
Finland Oy
TFIF-huset har varit fullt uthyrt under hela
verksamhetsåret. Under våren 2020 slutfördes
renoveringen av Orfeus Lounge. Därutöver
grundreparerades varuhissen och små takreparationer gjordes. Ett större projekt var även
ombyggnaden av det s.k. glastaksområdet, där
utrymmet fördelades om mellan hyresgästerna.
Ingenjörsbyrå Granlund har sammanställt en
rapport över reparationer fram till 2025. Assemblin Oy har tillsammans med fastighetsrådet gjort en plan på reparationer baserad på
rapporten.
Pga det ekonomiska läget med hyresgästerna
har långsiktiga reparationer skjutits upp.
År 2020 var hyresintäkterna från TFiF-huset
961 514,58 € (1 195 253,94 € år 2019) och kostnaderna inkluderat avskrivningar var 1 090
454,34 € (882 342,14 € år 2019). I kostnaderna
ingår direkta skatter 0 € (20 885,25 € år 2019).
Underskottet på fastigheten efter avskrivningar år 2020 var -119 931,16 € (346 163,41 € år
2019).
Fastighetsförsäkringen är en If AR (all risk)
försäkring som innehåller ett avbrotts-försäkringsskydd.
Fastighetsrådet som behandlar fastighetsrelaterade ärenden har sammanträtt 6 gånger
under året. Dessutom har fastighetsrådet hållit
möten med hyresgäster samt deltagit i projekt-

möten för Orfeus renovering samt glastaksprojektet.
Bostaden på Georgsgatan 25 är uthyrd till en
utomstående hyresgäst till gängse marknadshyra. Nettohyresintäkten uppgick till 12
460,00 €.
FONDERNAS FÖRVALTNING
Fonderna är inte kopplade till en specifik
egendom och för år 2020 bokades en avkastning på 4 % räknat på fondkapitalet (4 % år
2019). Principerna för behandlingen av den
årligen bokade fondavkastningen regleras av
fondernas föreskrifter.
I balansspecifikationerna redovisas fondernas
kapital vid årets början och årets slut, ur fondmedel utbetalade stipendier samt fondavkastningen till TFiF.
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 har nedannämnda donationsfonder sammanfogats till en gemensam minnesfond.
Följande fonder är organiserade i denna gemensamma minnesfond:
-

C Hausens donationsfond
Hyvinge fabriks Ab stipendiefond
John Stenberg seniors stipendiefond
Diplomingenjör Hugo Eklunds fond
Familjen Alex. Ärts Stipendiefond
Freywid Wegelius fond

Minnesfonden fördelas procentuellt mellan de
olika fonderna enligt bokföringsvärdet
31.12.2015. För att hedra minnet av donatorn
nämns den aktuella stipendiefonden vid 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
21 509,70 €
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Wärtsiläs publikationsfond
Minnesfonden
Engels fond
Hedboms fond

6 711,05 €
766 077,48 €
18 250,94 €
18 471,52 €

• Verksamheten 2021

EGENDOMEN/STIFTELSENS EKONOMI
Stiftelsens största risk är att en enskild placering, TFiF-huset, utgör 2/3 av stiftelsens tillFörvaltade fonder sammanlagt
gångar och att hyresintäkterna från huset är av
5 746 083,54€
central betydelse för stiftelsens ekonomi.
Denna risk har genom Covid-19 realiserats år
2020 och fortsätter att starkt inverka på stiftelMartin Pacius Minnesfond
73 858,49 €
sens ekonomi även år 2021. Stiftelsen fortsätFonder med egen täckning sammanlagt
ter att utreda olika alternativ för fastighetens
73 858,49 €
framtid som en del av placeringsportföljen och
		
väga risker och avkastning mot övriga placeÖverskott från tidigare år 5 242 339,02 €
ringsformer. Inga förändringar har planerats
angående förvaltandet av värdepappersportPeriodens överskott
-390 816,22 €
följen.
Sammanlagt eget kapital 10 671 464,81 €

• Styrelsen 2020
ordförande
vice ordförande
medlemmar

DI, Carl Slätis
DI Pia Kåll
DI Erik Palmén
Ark. Tom Cederqvist
DI Anders Ehrström

Amorteringarna och räntekostnaderna gällande lånet för ombyggnaden av TFiF-huset finansieras år 2021 i första hand med uttag från
värdepappersportföljen.
UNDERSTÖD
Målet är att stiftelsen beviljar understöd i
samma utsträckning som tidigare. Covid-19
pandemin förväntas dock fortfarande i viss
mån minska på resestipendierna.

TFiFs verksamhetsledare, DI Annika Nylander,
fungerade som stiftelsens ombud och styrelsens sekreterare.
Inga arvoden utbetalades till styrelsemedlemmarna. Styrelsemedlemmarna och ombudet
förfogar över en parkeringsrättighet som
berättigar till parkering på Europarks parkeringar under stiftelsens möten. Därutöver har
styrelsemedlemmarna erhållit en julgåva.
Tidigare ombud Britta Sunde samt avgående
styrelsemedlem Sebastian Savander har även
båda erhållit en avskedsgåva.

• Revisor 2020
Revisor:
CGR-revisor Rabbe Nevalainen,
AltumAudit Oy Ab
Till revisorn har under 2020 bokförts arvoden
på totalt 4 960,00 €.
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Balansräkning - aktiva

31.12.2020

31.12.2019

650

650

Land- och vattenområden

1.206.075,62

1.206.075,62

Byggnader och konstruktioner

2.927.921,30

3.054.068,19

559,65

746,2

4.134.556,57

4.260.890,01

Andelar i koncernföretag

2.500,00

2.500,00

Övriga aktier och andelar

6.331.554,05

6.521.230,41

Placeringar sammanlagt

6.334.054,05

6.523.730,41

10.469.260,62

10.785.270,42

Börsaktier

38.365,07

38.365,07

Fordran av stiftelse

35.493,42

33.023,50

FONDER MED EGEN TÄCKNING SAMMANLAGT

73.858,49

71.388,57

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR
Immateriella tillgångar
Materiella nyttigheter

Maskiner och utrustning
Materiella nyttigheter sammanlagt
Placeringar

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH PLACERINGAR
SAMMANLAGT
FONDER MED EGEN TÄCKNING
M.PACIUS FOND

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
Fordringar
Försäljningsfordringar

31.186,00

Fordringar hos koncernföretag

380

Fordringar hos intresseföretag

3.962,20

Övriga fordringar

380
14.846,57

Resultatregleringar

289.680,07

52.372,05

Kortfristiga fordringar sammanlagt

325.208,27

67.598,62

Kassa och bank

272.012,00

715.666,28

OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR

597.220,27

783.264,90

11.140.339,38

11.639.923,89

AKTIVA SAMMANLAGT
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31.12.2020

31.12.2019

5.746.083,52

5.735.799,95

73.858,49

71.388,57

5.242.339,02

4.730.202,46

-427.723,10

512.136,56

10.634.557,93

11.049.527,54

180.000,00

240.000,00

60.000,00

60.000,00

Skulder till M. Pacius fond

35.493,42

33.023,50

Erhållna förskott

18.854,00

18.854,00

Leverantörsskulder skulder

32.457,46

206.014,83

159.108,58

18.362,00

19.867,99

14.142,02

325.781,45

350.396,35

505.781,45

590.396,35

11.140.339,38

11.639.923,89

EGET KAPITAL
Övriga fonder
Fonder med egen täckning
Balanserade Överskott (underskott)
Årets resultat (underskott)
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
SKULDER
Långfristiga skulder
Lån från finansinstitut
Kortfristiga skulder
Lån från finansinstitut

Övriga skulder
Upplupna skulder
Kortfristiga skulder sammanlagt
SKULDER SAMMANLAGT

PASSIVA SAMMANLAGT
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Resultaträkning

1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019
ORDINARIE VERKSAMHET
Understöd och stipendier

-282.458,24

-325.700,00

Kansli och administration

-60.498,18

-64.117,22

ORDINARIE VERKSAMHET SAMMANLAGT

-342.956,42

-389.817,22

ORDINARIE VERKSAMHETENS ÖVERSKOTT /
UNDERSKOTT

-342.956,42

-389.817,22

961.514,58

1.195.253,94

-1.001.027,78

-725.234,21

-864,14

-20.885,25

-3.451,40

-3.187,54

Avskrivningar

-126.333,44

-133.035,14

Fastigheten Eriksgatan 2 sammanlagt

-170.162,18

312.911,80

Intäkter

228.290,08

687.630,38

Kostnader

-116.005,51

-72.122,43

112.284,57

615.507,95

-57.877,61

928.419,75

Intern ränta till fonder

-48.539,07

-48.115,97

Utdelade stipendier

21.650,00

21.650,00

2.469,92

2.605,32

-2.469,92

-2.605,32

FONDER SAMMANLAGT

-26.889,07

-26.465,97

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT

-427.723,10

512.136,56

INVESTERINGAR OCH FINANSIELL VERKSAMHET
Fastigheten Eriksgatan 2
Intäkter
Kostnader
Skatter
Räntekostnader

Värdepappersinnehav

Värdepappersinnehav sammanlagt
INVESTERINGAR OCH FINANSIELL VERKSAMHET
SAMMANLAGT
FONDER

Fristående fonder
Dividender
Överfört till kapitalet
Fristående fonder sammanlagt
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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
2020
Eget kapital 1.1.

2.335,00

Räkenskapsperiodens underskott

-626,5

Egen kapital 31.12.

1.708,5

Dotterbolaget har registrerad i Handelsregistret per 4.12.2018. Dotterbolaget har inte haft någon
verksamhet under räkenskapsperioden och därför har inget koncernbokslut genomförts.
Personal							
Stiftelsen har inte haft anställda under räkenskapsåret. Till styrelsemedlemmar har inte betalats
arvode under räkenskapsåret.
BILAGEUPPGIFTER TILL BALANSRÄKNINGEN
AKTIVA
VÄRDEPAPPER OCH PLACERINGAR
Placeringar, aktiefonder

2020

Anskaffningsvärde

3.892.045,00

Bokföringsvärde

3.892.045,00

Marknadsvärde

4.785.426,62

Placeringar, ränteinstrument
Anskaffningsvärde

2.434.921,92

Bokföringsvärde

2.434.921,92

Marknadsvärde

2.635.180,87

Placeringar, aktier fonder med egen
täckning
Anskaffningsvärde

38.365,07

Bokföringsvärde

38.365,07

Marknadsvärde

66.000,96
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Övriga aktier
Anskaffningsvärde

4.587,13

Bokföringsvärde

4.587,13

Koncernföretagaktier
Anskaffnings/bokföringsvärde
Bokföringsvärde sammanlagt

2.500,00
6.372.419,12

PASSIVA
EGET KAPITAL

2020

FONDER 1.1.2020

5.735.799,95

Fondavkastning år 2021

50.689,07

Till TFiF

-16.605,50

Stipendier

-23.800,00

Ökning av kapitalet

10.283,57

FONDER 31.12.2020

5.746.083,52

FONDER MED EGEN
TÄCKNING 1.1.2020
Dividender

71.388,57
2.469,92

FONDER MED EGEN
TÄCKNING 31.12.2020

73.858,49

ÖVRIGT EGET KAPITAL
Överskott från tidigare år
Räkenskapsperiodens överskott / underskott
Sammanlagt
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
31.12.2020

5.242.339,02
-427.723,10
4.814.615,92
10.634.557,93
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SKULDER FÖR VILKA FASTIGHETSINTECKNING STÅR SOM SÄKERHET
Fastighetslån Nordea Bank Ab

240.000,00

Givna inteckningar

900.000,00

ANSVARSFÖRBINDELSER
Private equity fond eQ PE TSR 2016
Private equity fond eQ PE VI Feeder III
Ky
ANSVARSFÖRBINDELSER SAMMANLAGT 31.12.2020
RESULTATRÄKNINGEN

2020
336.999,26
154.697,01

491.696,27
2020

UNDERSTÖD OCH STIPENDIER
Undestöd TFiF
Stipendium och övriga undestöd
Sammanlagt

-243.608,24
-38.850,00
-282.458,24

ADMINISTRATION
Administrativa kostnader

-27.498,18

Personalkostnader

-18.000,00

Kanslikostnader

-15.000,00

Sammanlagt

-60.498,18

FASTIGHETEN ERIKSGATAN 2
Intäkter
Kostnader
Skatter
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Sammanlagt

961.514,58
-1.001.027,78
-864,14
-126.333,44
-3.451,40
-170.162,18
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VÄRDEPAPPER OCH PLACERINGAR
Intäkter
Hyresintäkter

12.460,00

Ränteintäkter

38.907,14

Dividender
Försäljningvinster

71,13
149.319,57

Återtagna nedskrivningar

11.074,83

Övriga intäkter

16.457,41

Intäkter sammanlagt

228.290,08

Kostnader
Förvarsarvoden och serviceavgifter
Överlåtelseförluster
Övriga kostnader
Kostnader sammanlagt
Placerade medel sammanlagt

-8.350,43
-104.042,22
-3.612,86
-116.005,51
112.284,57

FONDER
Fondavkastning

-31.933,57

Fondavkastning (TFiF)

-16.605,50

Utdelade stipendier

21.650,00

Sammanlagt

-26.889,07

RÄKENSKAPSPERIODENS
UNDERSKOTT

-427.723,10
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Tekniska Föreningen i Finlands Stiftelse sr
Noter till bokslutet

ANVÄNDA BÖCKER I BOKFÖRINGEN

Bokslut
Bokslut och balansspecifikationer
Resultaträkning, konto
Balansräkning, konto
Bokföring
Dagbok elektronisk arkiv
Huvudbok elektronisk arkiv

elektronisk arkiv

Bokslut bundet

elektronisk arkiv

Verifikat elektronisk arkiv

bundet

Verifikat

elektronisk arkiv

VERIFIKATTYPER

5
6
8
17
20
30
35

Inköpsfakturor
Betalningar
Värdepappersmemo
Autom.föringar
Nordea, brukskonto
Memori
Fastighet, memori

5200101 – 5201205
6200101 – 6201202
8200101 – 8201207
1720011
2020001 – 2020161
302001 – 302010
352001 – 352013
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Bokslutets datering och underskrifter
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Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse sr
Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse
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Anteckningar
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• Adress och telefon:
44

Banvaktsgatan 2 A
00520 Helsingfors
040 58 52 586
kansli@tfif.fi

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

Årsmöte
tisdagen
den 20 apri
l 2021
klockan 17.3
0
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 46 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 46 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 46 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 46 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 46 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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