Nyhetsbrev 4 - december 2014
2014 går mot sitt slut och det börjar bli dags för Gilla
Din Ekonomi att summera höstens insatser. En höst
som har varit väldigt intensiv i form av nya medarbetare, kurser, lärarseminarier, nätverksträffar och
programråd. Gilla Din Ekonomi har även fler följare
på Facebook och Twitter än någonsin tidigare. Twitter-kontot har snart över 1000 följare och har som
ambition att vara en aktiv röst på sociala medier.

Gilla Din Ekonomi Skola har under hösten besökt
ett flertal svenska städer med fokus på att sprida
privatekonomi i gymnasieskolor. Nätverket har
bland annat gjort nedstamp i Norrköping, Kungsbacka och Karlskrona. Här har vi utbildat lärare
med hjälp av nätverkets medlemmar. Kronofogden,
Ung Privatekonomi, Swedbank och Finansinspektionen är en del av de aktörer som varit på plats.

Den 20 november hade Gilla Din Ekonomi nätverksträff i Finansinspektionens lokaler och besöktes av
bland andra Ulf Holm (mp), statssekreterare hos Per
Bolund - Finansmarknads- och konsumentminister. Ulf
Holm talade bland annat om vikten av att stärka konsumenten mot försäljare av komplicerade finansiella produkter. Men även om att den finansiella förmågan hos
konsumenter generellt är dålig och behöver bli bättre.

Ulf Holm, statssekreterare

Lärarseminarier i Karlskrona och Kungsbacka

Den 2 december anordnades en kurs inom Trygga
din ekonomiska framtid tillsammans med Vårdförbundet och Gilla Din Ekonomi. Kursen ägde rum
på Viking Lines fartyg Grace. Hela 60 deltagare var
närvarande och föreläste gjorde bland andra Carina Blomgren, AMF, Hanna Helgesson, Fondbolagens förening och Kristina Kamp, Min Pension.

Även om 2014 har varit ett aktivt år för Gilla
Din Ekonomi finns det mycket som talar för
att även 2015 kommer bli ett lika aktivt år.

Insatser som nätverket bland annat kommer fokusera på är: mer pensionskunskap i samarbete med
högskolornas personalvetarprogram, privatekonomi riktade mot både mellanstadiet och förskolan samt en utveckling av de digitala plattformarna som Gilla Din Ekonomis verksamhet vilar på.

Siffror från sociala medier
Facebook (Gilla Din Ekonomi): 297 ”Gillar”
Twitter (gilladinekonomi): 973 ”Följare”

Kristina Kamp, Min Pension

Vi kan även meddela att våra populära broschyrer kommer att komma ut i nya utgåvor under
2015. Totalt är det en nytryckning av uppskattningsvis 65 000 exemplar. Även handboken Dina
pengar och din ekonomi kommer att komma ut
i 15 000 nya exemplar under 2015. Totalt har
handboken - inklusive den allra första versionen
- utkommit i 85 000 exemplar. En succé således!

God jul och gott nytt år önskar
nätverket Gilla Din Ekonomi alla finansiella folkbildare.

Tomten, Gilla Din Ekonomis
finanskunskapsverkstad

