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Valmöte tisdagen den 23.11.2021 - 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

5.  Fastställande av antal styrelseledamöter. 

6.  Val av   ordförande och II 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 2022

8.   Val av ordförande och fyra medlemmar i valkommittén för år 2022

9.   Fastställande av utbetalning av arvode åt TFiF:s styrelseordförande 2022

10.   Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för 2022
 
11.   Övriga ärenden

   Styrelsen

Innan mötet, klockan 16.30-17.30 serveras en bit mat.
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Verksamhetsplan 2022

Styrelsens förslag till 
verksamhetsplan för TFiF 
2022 
 
Vi är en gemenskap som stöder sina med-
lemmar idag samt in i framtiden. Vi erbjud-
er en plattform för nätverkande, kompe-
tensutveckling samt social samvaro på 
svenska.

TFiF kommer i enlighet med det strategiarbete 
som föreningens styrelse jobbat med år 2021 
att under år 2022 satsa på och vidareutveckla 
sin helhetskommunikation inklusive medlems-
tidning med mera innehåll kring teknik och 
ekonomi. Därutöver kommer föreningen att 
satsa på både nyutveckling, pilotprojekt samt 
vidareutveckling av nuvarande tjänster identi-
fierade under strategiarbetet. Vidare fortsätter 
föreningen att starkt satsa på sin medlem-
sverksamhet och sina medlemslounger som 
står till medlemmarnas förfogande såväl i Åbo 
som i Helsingfors .

•  Föreningens tyngdpunkter år 
2022-2024

 Det svenska språket. Vi möjliggör ett 
svenskspråkigt nätverk för våra medlem-
mar samt diskuterar, stöder och lyfter upp 
teknik på svenska i Finland

 Evenemangsverksamhet. Vi ordnar 
tillsammans högklassiga tillställningar med 
både yrkeslivsrelaterade och sociala teman 
för våra medlemmar. Dessa ordnas såväl  
inom föreningen som i samarbete med 
samarbetsparters.

 Medlemsservice. Vi lyfter våra medlem-
mars yrkeslivskompetens och välmående i 
vardagen genom utvalda tjänster och för-
måner samt god medlemsservice.

 En växande gemenskap. Vi är aktivt 
närvarande och synliga i högskolor med 
utbildning inom teknik, arkitektur och 
naturvetenskaper på svenska och välkom-
nar alla i gemenskapen.

Det svenska språket 
• Vi vidareutvecklar vår kommunikation 

inklusive medlemstidning med ökad sats-
ning på innehåll kring teknik och ekonomi

• Vi arbetar fortgående med våra samarbets-

parters TEK, Niord och DIFF samt söker 
aktivt även nya samarbetsmöjligheter

Evenemangsverksamhet
• Vi erbjuder och arrangerar relevant kom-

petenshöjande samt socialt och kulturellt 
program med både medlems- och kanslire-
surser. Verksamhet ordnas både i huvud-
stadsregionen samt via regional verksam-
het i Åbo, Tammerfors, Österbotten samt 
på Åland.

• Vi utvecklar vår medlemsverksamhet och 
våra medlemslounger som i både Åbo och 
Helsingfors står till medlemmarnas förfo-
gande

Medlemsservice
• Vi vidareutvecklar mentorprogrammet 

TFiX
• Vi utvecklar vår tjänstepalett samt satsar på 

nyutveckling, pilotprojekt samt vidareut-
veckling av nuvarande tjänster identifiera-
de under strategiarbetet 2021

 
En växande gemenskap
• Vi fortsätter aktiv medlemsrekrytering i 

högskolor med utbildning inom teknik, 
arkitektur och naturvetenskaper

• Vi förstärker vår synlighet bland studeran-
de med hjälp av våra studerandekontakt-
personer samt i nära samarbete med stude-
randeorganisationer

Tekniska Föreningen i Finlands målsättning är 
att vara en aktiv träffpunkt för medlemmarna. 
Detta genom att oberoende boningsort erbju-
da ett varierande evenemangsutbud med 
möjlighet till såväl fysiskt som virtuellt delta-
gande, ett socialt och kompetent nätverk samt 
attraktiva medlemsförmåner och stöd via 
tjänster relaterade till arbetslivet.

Den viktigaste resursen inom föreningen är 
våra medlemmar som tillsammans med kans-
liet jobbar med evenemangsverksamheten 
genom att erbjuda sina idéer, sitt kunnande 
och sina nätverk. Under året arrangeras om-
kring 70 olika sammankomster som spänner 
över dagsaktuella frågor inom teknik till kom-
petensutveckling och social samvaro. Utöver 
detta har föreningen många samarbetspart-
ners via vilka vi kan erbjuda tjänster och för-
måner. Många av medlemmarna deltar även i 
externa utskott och kommittéer inom olika 
områden i samhället.
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Verksamhetsplan 2022

•  1. Medlemsförmåner och kom-
munikation
I medlemsförmånerna ingår medlemstidning-
en samt en medlemsförmånstidning. 
Till medlemmarnas förfogande står medlems-
lounger i såväl Helsingfors (Orfeus Lounge) 
som Åbo (TFiF-TEK Lounge i Åbo).
Via medlemskapet erhåller medlemmen rabat-
ter och förmåner bl.a. hos tidningshus, försäk-
ringsbolag, hotell och inom banktjänster.

Som TFiF-TEK-medlem har medlemmen även 
tillgång till alla TEKs medlemstjänster och 
förmåner. 
TFiF-TEK-medlemmar som är företagare er-
bjuds ett förmånligt servicepaket som inte 
förutsätter medlemskap i Finlands företagare.

Medlemskommunikationen sköts via personlig 
kontakt, medlemsbrev, evenemangspuffar, 
sociala medier, medlemstidningen samt web-
ben.

•  2. Medlemsverksamhet
 Programverksamheten baserar sig långt på 
medlemmarnas frivilliga insatser via arbete i 
de olika utskotten, avdelningarna och intres-
segrupperna med stöd av kansliet. Förening-
ens medlemmar deltar aktivt i verksamheten 
främst via program och mentorprogrammet 
TFiX.

•  3. Samarbete
TFiF samarbetar inom olika områden med 
olika parter.

Medlemsrekryteringen är ytterst viktig för 
föreningens fortlevnad och här är de svenska 
studerandeföreningarna viktiga samarbets-
partners. TFiF satsar mycket resurser på re-
krytering av nya medlemmar bland studeran-
de i början av sina kandidat- och magisterstu-
dier och har resurser för att vara närvarande 
för de yngre medlemmarna under hela studie-
tiden. Här spelar TFiFs studerandekontakter 
en viktig roll.

Arbetsmarknadsärenden är utlokaliserade till 
det tvåspråkiga Teknikens Akademiker, TEK 
för TFiF-TEK medlemmar. Med TEK samarbe-
tar föreningen även i frågor som gäller utbild-
ning, karriärtjänster samt utdelning av gemen-
samma pris (bl.a. bästa diplomarbetet och 

priset Finländskt Ingenjörsarbete).

Samarbetet med svenskspråkiga DIFF – Ingen-
jörerna i Finland samt med Ekonomförening-
en Niord inom programverksamheten är ak-
tivt. TFiF kartlägger även möjligheterna till ett 
aktivare internationellt samarbete med andra 
ingenjörsorganisationer och föreläsare vilket 
underlättas av den virtuella evenemangstekni-
ken som används.

•  4.      Projekt
Föreningen är huvudarrangör för tävlingen 
TekNatur som är en finlandssvensk tävling i 
teknik och naturvetenskap för årskurserna 7-9 
och gymnasier och vars syfte är att väcka 
elevernas intresse inom dessa områden.  

Planeringen av medlemsloungen i Otnäs fort-
sätter i samarbete med Teknologföreningen. 

•  5. Kanslifunktioner
TFiF kansliutrymmen finns i gemensamma 
utrymmen med TEK i Ingenjörerna & Ekono-
merna huset i Böle. TFiFs personal består av 3 
heltidsanställda, samt en deltidsanställd servi-
ceassistent och två studerandekontakter på 
timbasis. 

•  6. Ekonomi, medlemsavgifter 
Medlemsavgiften år 2022 för ordinarie med-
lemmar är 11,25€/mån. 
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Budget 2022

Delas med DIFF

Ordinarie verksamhet 2022 2021

Medlemsförmåner och kommunikation

Intäkter 3 000  1 000  

Utgifter 225 000  250 000  

Underskott -222 000  -249 000  -27 000  

Medlemsverksamhet

Intäkter 86 120  88 620  

Utgifter

Evenemangskostnader 79 000  70 000  

Verksamhetsorgan 13 000  13 000  

Orfeus Lounge 32 000  32 000  

IT system 38 000  38 000  

Underskott -75 880  -64 380  11 500  

Samarbete

Utgifter

Nationellt samarbete 20 000  20 000  

Internationellt samarbete 4 000  4 000  

Studerande- och alumnisamarbete 20 000  20 000  

Medlemsrekrytering 20 000  30 000  

Underskott -64 000  -74 000  -10 000  

Projekt

Intäkter 0  17 500  

Utgifter

TekNatur och SIC-seminariet 3 000  3 000  

Förnyelse av grafiskt utseende 10 000  

  

Åbo Lounge ibruktagning 17 500  

Underskott -13 000  -3 000  10 000  

Gemensamma kostnader inklusive administration

Intäkter 66 500 73 000

Utgifter

Personalkostnader 247 000 240 000

Övriga verksamhetskostnader 88 246 84 412

Underskott av ordinarie verksamhet -643 626 -641 792 -32 832
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Medelanskaffning 2022 2021

Intäkter

Agenturprovisioner 3 000  3 000  

Medlemsavgifter, brutto 775 000  745 000  

Understöd av stiftelsen 265 000  255 000  

Understöd ur stiftelsens fonder 17 000  17 000  

Utgifter

Medlemsavgifter TEK 289 000  270 000  

Medlemsavgifter Koko 125 000  115 000  

Medlemsavgiftskostnader 7 374  9 000  

Överskott av medelsanskaffning 638 626  626 000  12 626  

Placerade medel

Intäkter 5 000  9 000  

Räkenskapsårets underskott 0 -6 792 6 792
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Förslag till medlemsavgifter 2022

2022 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) **) 220,08 223,08

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

63,00 66,00

*) I medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden ingår medlemstidningen i elektroniskt 
format. Övriga tidningsprenumerationer avgiftsbelagda (en Alma Talent -tidning som ingår i 
utbudet av medlemsförmånstidningar i digitalt format). Också medlemskap i TEK och arbetslös-
hetskassa betraktas som valbara tilläggstjänster och innebär separat registrering och tilläggsav-
gift 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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Valmöte
tisdagen den 23 november 

2021 
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


