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TFiF valmöte 22.11 .2022 - agenda

1    Mötet öppnas

2    Val av ordförande och sekreterare för mötet

3    Fastställande av föredragningslistan och val av två protokolljusterare

4    Konstaterande av mötets laglighet

5    Meddelanden från styrelsen

    
6    Fastställande av antal styrelseledamöter

7    Val av I viceordförande samt styrelseledamöter till styrelsen

8    Val av revisor och verksamhetsgranskare 2023 samt en suppleant till  
       verksamhetsgranskaren

9    Val av ordförande och fyra medlemmar till valkommittén för år 2023

10    Fastställande av utbetalning av arvode åt TFiFs styrelseordförande 2023

11    Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för år 2023

12    Övriga ärenden
                 

13    Mötets avslutande
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Inledning

Över 5000 orsaker 
att vara med
Under år 2022 nådde vi som för-
ening en ny milstolpe och vi är nu 
sammanlagt över 5000 medlemmar 
i föreningen. Tack att du ser mer-
värdet i ditt medlemskap!

År 2022 har vi ordnat fysiska möten 
och evenemang och kompletterat 
detta utbud med både hybrid som 
streamingtillställningar. Både Or-
feus Lounge och TFiF-TEK loungen 
i Aurum har varit i flitig använd-
ning. Våra verksamhetsorgan är 
tillbaka på Orfeus och kompletterar 
sina träffar med hybridmöten. I 
Aurum är loungen både bokad för 
möten men oftast dagtid fullsatt 
med studeranden.

TFiFs kommunikation har under år 
2022 genomgått en lyckad förnyelse 
och vi på kansliet har fått positiv 
feedback för TFiF Bladet och dess 
innehåll. Du hittar oss även på Lin-
kedIn, Instagram, Facebook samt 
Telegram.

Trots allmänt turbulenta ekono-
miska tider kan föreningen lita 
på stiftelsen och på följande sidor 

presentera ett budgetförslag med 
nollresultat. Medlemsavgiften, som 
förra gången justerats på valmötet 
år 2018 föreslås nu höjas med dryga 
4%.

År 2023 fokuserar föreningen sina 
resurser och satsningar på både 
evenemangsverksamheten samt 
sina medlemstjänster och -förmå-
ner. Samtidigt ser föreningen det 
naturligt att satsa på det nordiska 
samarbetet. Vi stöder våra medlem-
mar och erbjuder en plattform för 
nätverkande, kompetensutveckling 

samt social samvaro på svenska. Via 
ett TFiF -TEK dubbelmedlemskap 
kompletterar vi denna palett med 
arbetstrygghetstjänster. 

Annika Nylander

Verksamhetsledare

Utgivare: 
Tekniska Föreningen
i Finland r.f. (TFiF)  

Adress och telefon: 
Banvaktsgatan 2 A,
00520 Helsingfors  
040 58 52 586, kansli@tfif.fi   
Kansliet är öppet kl. 9.00 – 15.00 

Bilder: 
pärmbild: Frida Björklund
innehållsförteckning:  
Christopher Saarinen

Layout:
Kupli Oy

Tryckeri:
CopySet
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Valkommitténs förslag till styrelse 2023 

STYRELSEN

Avgående styrelsemedlemmar 
- DI Johan Brenner,  I viceordförande
- TkD Christer Finne
- tekn.stud. Wilma Branders, studeranderepresentant Aalto-universitetet
- tekn. stud. Cecilia Dahl, studeranderepresentant Åbo Akademi

Valkommittén föreslår

Styrelsen utökas med ett mandat från 8 till 9. 

Till medlemmar väljs:
- DI Johan Brenner, omval som II viceordförande (2023-2024)
- TkD Christer Finne, omval (2023-24)
- DI Kimmo Leveelahti (2023-2024)
- Till studeranderepresentant för Aalto-universitet föreslås Teknologföreningens  
   ordförande teknolog Elias Keski-Nisula (energi- och miljöteknik).  
- Till studeranderepresentanten i  Åbo föreslås av Kemistklubbens ordförande Viktor  
   Löfgren

Styrelsen 2023
(förslag)

presidiet född  mandatperiod

Lindqvist, Hanna ordf. 1979 2022-2023

Federley, Mikael 1 vo. 1968 2022-2023

Brenner, Johan 2 vo. 1951 2023-2024

Finne, Christer 1952 2023-2024

Henriksson, Fanny 1991 2022-2023

Leveelahti, Kimmo 1970 2023 - 2024

Rosenholm, Jessica 1977 2022-2023

Elias Keski-Nisula 
stud. representant 
Aalto-universitetet

2000 2023

Viktor Löfgren 
stud.representant 
i Åbo

2000 2023
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Valkommitténs förslag till revisor, verksamhetsgranskare, 
suppleanter och valkommitté för år 2023

REVISOR

CGR-revisor Camilla Viherlaakso och Revico Grant Thornton Oy till revisionssamfund 

VERKSAMHETSGRANSKARE

DI Karl-Johan Ström

VERKSAMHETSGRANSKARENS SUPPLEANT

DI Tom Unnérus

VALKOMMITTÈN

Förslag till valkommitténs sammansättning

DI Annica Lindfors, ordförande
Ark Tom Cederqvist
DI Svante Degerth
DI Lars Engström
DI Charlotta Risku 
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan för TFiF år 2023 

Vi är en gemenskap som stöder sina med-
lemmar idag samt in i framtiden. Vi erb-
juder en plattform för nätverkande, kom-
petensutveckling samt social samvaro på 
svenska. 

TFiF kommer i enlighet med det strategiarbete som 
föreningens styrelse gjort år 2021 att under år 2023 
satsa på och vidareutveckla sin evenemangsverk-
samhet samt vidareutveckla och se över sin palett för 
medlemsförmåner. I utvecklingsarbetet satsar vi på att 
utöka det nordiska samarbetet och att speciellt beakta 
magisterstuderandes och nyutexaminerades behov. 
Den år 2022 lanserade nya medlemstidningen TFiF 
Bladet kommer att fortsättningsvis utkomma 5 gånger 
om året och kompletteras med elektroniskt artikelut-
bud.  

Föreningens tyngdpunkter år 2022-2024

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

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

Medlemsservice. Vi lyfter våra medlemmars yrkesliv-
skompetens och välmående i vardagen genom utvalda 
tjänster och förmåner samt god medlemsservice. 

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

Det svenska språket

Vi vidareutvecklar vår kommunikation inklusive 
medlemstidning med ökad satsning på innehåll kring 
teknik och ekonomi 

Vi arbetar fortgående med våra samarbetsparters 
TEK, Niord och DIFF samt söker aktivt även nya 
samarbetsmöjligheter 

Evenemangsverksamhet

Vi erbjuder och arrangerar relevant kompetenshö-
jande samt socialt och kulturellt program med både 
medlems- och kansliresurser. Verksamhet ordnas 
både i huvudstadsregionen 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 förfogande 

Medlemsservice 

Vi vidareutvecklar mentorprogrammet TFiX 

Vi utvecklar vår tjänstepalett samt satsar på nyutveck-
ling, pilotprojekt samt vidareutveckling av nuvarande 
tjänster identifierade under strategiarbetet 2021 

En växande gemenskap 

Vi fortsätter aktiv medlemsrekrytering i högskolor 
med utbildning inom teknik, arkitektur och naturvet-
enskaper 

Vi förstärker vår synlighet bland studerande med 
hjälp av våra studerandekontaktpersoner samt i nära 
samarbete med studerandeorganisationer 

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

Den viktigaste resursen inom föreningen är våra 
medlemmar som tillsammans med kansliet jobbar 
med evenemangsverksamheten genom att erbjuda 
sina idéer, sitt kunnande och sina nätverk. Under 
året arrangeras omkring 70 olika sammankomster 
som spänner över dagsaktuella frågor inom teknik 
till kompetensutveckling och social samvaro. Utöver 
detta har föreningen många samarbetspartners via 
vilka vi kan erbjuda tjänster och förmåner. Många av 
medlemmarna deltar även i externa utskott och kom-
mittéer inom olika områden i samhället.
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1. Medlemsförmåner och kommunikation 

I medlemsförmånerna ingår medlemstidningen samt 
en medlemsförmånstidning.  

Till medlemmarnas förfogande står medlemslounger i 
såväl Helsingfors (Orfeus Lounge) som Åbo (TFiF-TEK 
Åbo Lounge). 

Via medlemskapet erhåller medlemmen rabatter och 
förmåner bl.a. hos tidningshus, försäkringsbolag, hotell 
och inom banktjänster. 

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

Medlemskommunikationen sköts via personlig kon-
takt, medlems- och evenemangsbrev, sociala medier, 
medlemstidningen TFiF Bladet samt webben. 

2. Medlemsverksamhet 

 Programverksamheten baserar sig långt på medlem-
marnas frivilliga insatser via arbete i de olika utskotten, 
avdelningarna och intressegrupperna med stöd av 
kansliet. Föreningens medlemmar deltar aktivt i verk-
samheten 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 studerandeförenin-
garna viktiga samarbetspartners. TFiF satsar mycket 
resurser på rekrytering av nya medlemmar bland stud-
erande i början av sina kandidat- och magisterstudier 
och har resurser för att vara närvarande för de yngre 
medlemmarna under hela studietiden.  

Arbetsmarknadsärenden är utlokaliserade till det 
tvåspråkiga Teknikens Akademikerförbund, TEK för 
TFiF-TEK medlemmar. Med TEK samarbetar förenin-
gen även i frågor som gäller utbildning, karriärtjänster 

samt utdelning av gemensamma pris (bland annat 
bästa diplomarbetet och priset Finländskt Ingenjör-
sarbete). 

Samarbetet med svenskspråkiga DIFF – Ingenjörer-
na i Finland samt med Ekonomföreningen Niord 
inom programverksamheten är aktivt. TFiF fortsätter 
arbetet för ett bredare internationellt samarbete med 
andra ingenjörsorganisationer och föreläsare. 

4. Projekt 

Föreningen är en av huvudarrangörerna för den 30 
åriga tävlingen TekNatur som är en finlandssvensk 
tävling i teknik och naturvetenskap för årskurserna 
7-9 och gymnasier och vars syfte är att väcka elever-
nas intresse inom dessa områden.  

Planeringen av medlemsloungen i Otnäs fortsätter i 
samarbete med Teknologföreningen.  

5. Kanslifunktioner 

TFiF kansliutrymmen finns i gemensamma utrymmen 
med TEK i Ingenjörerna & Ekonomerna huset i Böle. 
TFiFs personal består av 3 heltidsanställda, samt en 
deltidsanställd serviceassistent och två studerande-
kontakter på timbasis.  

6. Ekonomi, medlemsavgifter  

Medlemsavgiften år 2023 för ordinarie medlemmar är 
11,75 €/mån.  

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för TFiF år 2023 
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Budget 2023 

Budget 2023 Budget 2022 Förändring

Ordinarie verksamhet

Medlemsförmåner och kommunikation

Intäkter 2 500 3 000

Utgifter -204 000 -225 000

Underskott -201 500 -222 000 -20 500

Medlemsverksamhet

Intäkter 89 500 86 120

Utgifter

Evenemangskostnader -88 000 -79 000

Verksamhetsorgan -1 6000 -13 000

Orfeus Lounge -40 000 -32 000

IT system -42 000 -38 000

Underskott -96 500 -75 880 20 620

Samarbete

Utgifter

Nationellt samarbete -20 000 -20 000

Internationellt samarbete -4 000 -4 000

Studerande- och alumnisamarbete -27 000 -20 000

Medlemsrekrytering -25 000 -20 000

Underskott -76 000 -64 000 12 000

Projekt

Intäkter 0

Utgifter

TekNatur och SIC-seminariet -5 000 -3 000

Förnyelse av grafiskt utseende -10 000

Delas med DIFF
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Underskott -5000 -13 000 -8 000

Gemensamma kostnader inklusive 
administration

Intäkter 70 000 66 500

Utgifter

Personalkostnader -263 000 -247 000

Övriga verksamhetskostnader -98 500 -88 246

Underskott -291 500 -268 746 22 754

Underskott av ordinarie verksamhet -670 500 -643 586 26 914

Medelanskaffning

Intäkter

Agenturprovisioner 500 3 000

Medlemsavgifter, brutto 807 000 775 000

Understöd av stiftelsen 270 000 265 000

Understöd ur stiftelsens fonder 20 000 17 000

Utgifter

Medlemsavgifter TEK -300 000 -289 000

Medlemsavgifter KOKO -125 000 -125 000

Medlemsavgiftskostnader -7 000 -7 374

Överskott av medelsanskaffning 665 500 638 626 26 874

Placerade medel

Intäkter 5 000 5 000

Räkenskapsårets underskott 0 0

Budget 2023 
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Förslag till medlemsavgifter 2023 

€/år €/mån €/år 2022

Normala avgifter:

Medlemsavgift för TFiF ordinarie medlem 141,00 € 11,75 € 135,00 €

Medlemsavgift för TFiF-TEK KOKO ordinarie medlem 363,00 € 30,25 € 355,08 €

KOKO arbetslöshetskassa-avgift 63,00 € 5,25 € 63,00 €

Medlemsavgift i TEK (utan KOKO) 159,00 € 13,25 € 157,08 €

Rabatterade avgifter:

TFiF medlemsavgift nyutexaminerad 105,00 € 8,75 € 99,00 €

TFiF medlemsavgift för äkta maka/make eller sambo till ordi-
narie medlem

73,80 € 6,15 € 67,80 €

TFiF medlemsavgift arbetslös 73,80 € 6,15 € 67,80 €

TFiF medlemsavgift föräldraledig 105,00 € 8,75 € 99,00 €

TFiF-TEK KOKO medlemsavgift nyutexaminerad 246,00 € 20,50 € 241,08 €

TFiF-TEK KOKO medlemsavgift för äkta maka/make eller 
sambo till ordinarie medlem

295,80 € 24,65 € 287,88 €

TFiF-TEK KOKO medlemsavgift arbetslös 166,80 € 13,90 € 160,80 €

TFiF-TEK KOKO medlemsavgift föräldraledig 198,00 € 16,50 € 192, 00 €

Övriga avgifter:

TFiF medlem utanför Norden *) 30,00 € 2,50 € 27,00 €

TFiF seniormedlem 105,00 € 8,75 € 99,00 €

TFiF-TEK medlem utanför Norden 84,00 € 7,00 € 78,00 €

TFiF-TEK seniormedlem 153,00 € 12,75 € 144,00 €

*) I medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden ingår medlemstidningen i elektroniskt format.  
Övriga tidningsprenumerationer avgiftsbelagda (en Alma Talent -tidning som ingår i utbudet av medlemsförmånstidning-
ar i digitalt format). Också medlemskap i TEK och arbetslöshetskassa betraktas som valbara tilläggstjänster 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) 

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.

Medlemsavgifterna är avdragsgilla i beskattningen och TFiF rapporterar dessa direkt till skattemyndigheterna.



LÅT NÄTVERKET 
VÄXA! 

Värva medlemmar  
och spara upp till 
100 euro på ditt  
medlemsskap!

Läs mer på tfif.fi

Rekrytera en medlem

FÖRETAGARTJÄNSTER

ARBETSLÖSHETSKASSA

FÖRMÅNER

RÅDGIVNING

EVENEMANGSTIPENDIER

FORTBILDNING

FACKTIDNINGAR

MENTORSKAP

RÄTTSSKYDD

FÖRSÄKRINGAR

JURIST- 
TJÄNSTER

LOUNGER OCH MÖTESUTRYMMEN


