Nyhetsbrev 1 - januari 2013
Budget Betala, den tredje i broschyrserien
Trygga din ekonomiska framtid, färdigställdes i december och ska börja distribueras
med början i vår. Broschyren har tagits fram
i samarbete mellan Finansinspektionen,
Konsumentverket och Kronofogden. Klicka
på bilden nedan för att läsa broschyren som
pdf.
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Svenska Designpriset delades ut i slutet
av oktober. Livet och pengarna, som är ett
samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden och riktar sig
till högstadiet, gick vidare till slutomröstning
i kategorin rörlig bild/film. I denna kategori
kom filmen på en sjätteplats.

Unionen anordnade frukostseminarier för
sina medlemmar i Malmö och Helsingborg.
Pasel Assalum från Gilla Din Ekonomi höll i
föreläsningarna som handlade om hur man
sparar smartare och hur aktiemarknaden
fungerar.

Sveriges Kung och Drottning besökte Finansinspektionen den 22 november 2012 för att
höra mer om myndighetens verksamhet. Viveca
Wallén Vrenning, projektledare på Finansinspektionen, presenterade nätverket Gilla Din
Ekonomi och Finansinspektionens arbete med
privatekonomisk folkbildning.

Gilla Din Ekonomi - i skolan, den senaste
satsningen inom nätverket, har besökt Vänersborg, Eskilstuna och Uddevalla kommun. Där
har pilotträffar hållits för gymnasielärare i syfte
att inspirera dem till att arbeta mer med privatekonomisk undervisning och hur de kan göra
det. Under våren planeras fler tillfällen. För att
läsa mer om projektet och se vad som har presenterats vid de olika tillfällena, klicka här.

Seniorprojektet är det senaste projektet som
Finansinspektionen drar igång tillsammans
med Pensionsmyndigheten. Projektet kommer
att bedrivas i samarbete med fem olika pensionärsförbund: PRO, SPF, SKPF, SPRF och RPG.
Utbildningarna för pensionärerna beräknas
påbörja efter sommaren 2013.

Ekonomismart hade ett bra utbildningsår. Under 2012 genomfördes 52 kommunbesök runt om i landet. På dessa utbildningar medverkade cirka 900 deltagare
mellan 18-25 år som uppbär försörjningsstöd. Utbildningarna fick ett genomsnittligt betyg om 4,6 på en femgradig skala
vilket ses som väldigt goda resultat och
tydliggör vikten av att fortsätta arbeta
med denna målgrupp. Ekonomismart är
ett projekt som Allmänna arvsfonden,
Finansinspektionen, Folkuniversitetet och
Konsumentverket har i samverkan. För att
läsa mer om projektet, klicka här.

Pensionsbroschyren som togs fram under våren 2012 har reviderats och tryckts
i fler exemplar. Ytterligare 8 000 broschyrer har tryckts för att användas av
de vidareinformatörer som utbildas inom
ramen för utbildningen Trygga din ekonomiska framtid. Tryck på broschyren
för att läsa den reviderade versionen.
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Nya medlemmar har under hösten gått
med i Gilla Din Ekonomi. Som nya deltagare till nätverket ansluter nu Morningstar,
Creutzer & Co, SPV, Skatteverket och Kollberg och Enqvist. Välkomna!

Koll på cashen anordnade två frukostseminarier under hösten. Det första seminariet genomfördes i Östersund och det
andra i Uppsala. Till seminarierna bjöds
gymnasielärare in som fick mer information om Koll på cashen och tävlingen där
första priset är 20 000 kr till klasskassan. Projektet är ett samarbete mellan
Finansinspektionen, Konsumentverket
och Kronofogden.

Statistik under perioden 2012-10-01 2012-12-31
www.gilladinekonomi.se
Antalet besökare på webbplatsen:
21 623
Antalet besökta sidor på webbplatsen: 40 015
Facebook (Gilla Din Ekonomi): 160 ”Gillar”
Twitter (gilladinekonomi): 284 ”Followers”

Klicka nedan för att se vad som händer
inom Gilla Din Ekonomi framöver
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