Nyhetsbrev 1 - januari 2014
Inspirationsfilmen Du och dina pengar färdigställdes under hösten. Finansinspektionen och produktionsbolaget Marilyn, tog tillsammans med Nordea,
Swedbank och Sparbankerna samt Fondbolagens förening, inom ramen för Gilla Din Ekonomi, fram filmen.
Denna kortfilm är tänkt att inspirera lärare och elever
till att vilja arbeta med privatekonomi och förstå
vikten av att ha koll på sin egen ekonomi. Filmen får
användas av nätverkets medlemmar. Se filmen här.

Seniorprojektets första informatörsutbildning
genomfördes under två dagar hos Finansinspektionen
i Stockholm. Ungefär 30 seniorer utbildades till vidareinformatörer och fick under dagarna bland annat lära
sig mer om fonder, pensionen, internetbanken och familjejuridik. Läs mer om informatörsutbildningen här.

Årets sista nätverksträff hölls i AMFs lokaler. Ingalill
Söderberg inledde träffen med att presentera resultat
från sin forskning om mötet mellan kunden och rådgivaren och hur den upplevs från olika perspektiv. Därefter uppdaterades deltagarna med hur arbetet i de olika
projekten inom Gilla Din Ekonomi fortgår. Malin Kornefeld från Konsumentverket berättade om myndighetens nya uppdrag att lansera en upplysningstjänst.
Morningstars nya fondguide presenterades också av
Jonas Lindmark. Avslutningsvis fick deltagarna se den
nya inspirationsfilmen Du och dina pengar.

En ny broschyr för projektet Tryggare ekonomi på
äldre dar är framtagen. Broschyren heter Familjejuridik och har skrivits av den tidigare privatekonomen på
SEB Gunilla Nyström och Susanne Eliasson, analytiker
på SEB. Broschyren har tagits fram av Finansinspektionen inom ramen för Gilla Din Ekonomi. Läs broschyren
här.
Familjejuridik
TRYGGARE EKONOMI
PÅ ÄLDRE DAR

TCOs medlemsförbund Vårdförbundet fick två
utbildningar ute till havs. I december månad tog
förbundet med sammanlagt 83 deltagare under två tillfällen som fick lära sig om allmän-, tjänste- och privatpension. Flera av de som utbildades har redan börjat
förmedla sin kunskap till kollegor.
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Två utbildningar för TCO har hållits under
hösten. Det är utbildningen Trygga din ekonomiska framtid som de 43 nya vidareinformatörerna har fått gå. I Karlstad delades utbildningen upp i tre dagar och i Stockholm hölls
utbildningen under två dagar.

Gilla Din Ekonomi - i skolan besökte Landskrona som sista kommun under 2013. Under
en hel dag fick 15 lärare träffa företrädare från
myndigheter, kommunen och entreprenörer
som tipsade lärarna om hur de kan arbeta med
privatekonomi och entreprenörskap i undervisningen. Ambitionen är också att stärka den
lokala kontakten mellan kommun, skola och
näringsliv.
Gilla Din Ekonomi finns inom kort som applikation. Finansinspektionen har tagit fram appen
Gilla Din Ekonomi. I appen finns broschyrer
och lärarhandledningar att läsa i bläddervänligt
format samt filmer att se som har tagits fram
inom nätverkets olika projekt. Nyttiga länkar och
telefonnummer, ordlistor, checklistor samt länkar
till Gilla Din Ekonomi i sociala medier kommer
också gå att hitta.
Appen kommer finnas att laddas ner kostnadsfritt på App Store och Google Play i februari.

Gilla Din Ekonomis webbplats får ett nytt utseende. Ett arbete pågår med att göra om webbplatsen som anpassas till den grafiska profilen.
Lansering av den nya webbplatsen beräknas ske
under våren.
Klicka nedan för att se vad som händer inom
Gilla Din Ekonomi framöver

Klicka här för

GDE’S
KALENDER

Siffror från sociala medier
Facebook (Gilla Din Ekonomi): 262 ”Gillar”
Twitter (gilladinekonomi): 682 ”Followers”

Broschyren Dina pengar och din ekonomi har
reviderats och fått ett nytt utseende. Broschyren går
på enkel svenska igenom bland annat budget, betala
räkningar, avtal och försäkringar. Den används främst
i invandrarundervisningen hos SFI och filmsnuttar
finns som komplement till broschyren. Distribution
av broschyren kommer att ske till bibliotek runt om i
landet. Broschyrerna kommer också vara tillgängliga i
pdf-format som går att läsa på internet och skriva ut.
Läs mer om broschyren och se filmerna här.

Ytterligare en utbildning hölls i projektet Tryggare
ekonomi på äldre dar i december. Denna gång medverkade 24 personer från pensionärsorganisationerna:
PRO, SPF, SPRF, SKPF och RPG.

Ny medlem har under våren gått med i Gilla Din
Ekonomi. Som ny deltagare till nätverket ansluter
nu Lindorff. Välkomna! Nu är vi totalt 63 medlemmar.

