Nyhetsbrev 2 - juli 2012
Gilla Din Ekonomis utbildning ”Trygga
din ekonomiska framtid” hölls för TCO
och spelades in av SVT/Utbildningsradion
den 19-20 april. Utbildningen i sin helhet
sändes därefter i Kunskapskanalen och på
UR-Play. Inspelningen går även att hämta
på Itunes. Programmet gick under namnet
”Dina pengars framtid”. För att se hela
inspelningen i UR-Play, klicka här.

BUS-dagarna anordnades i Saltjöbaden
utanför Stockholm i april. Det är yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare som årligen arrangerar träffen. Där
talade bland annat konsumentminister
Birgitta Ohlsson om problemet med
ökad skuldsättning i samhället och en
hel del andra intressanta föredrag hölls.
Gilla Din Ekonomi fanns representerat
under dagen.

Frukostseminarier i riksdagen har
hållits vid två tillfällen under våren.
Seminarierna är ett samarbete mellan Gilla Din Ekonomi och en grupp
riksdagsledamöter med syfte att belysa problemen som bristande kunskaper om den egna privatekonomin
medför samt öppna för en dialog med
beslutsfattarna.

40 konsumentvägledare och budgetoch skuldrådgivare från hela landet
gick utbildningen ”Trygga din ekonomiska framtid”. Kursen var skräddarsydd för denna yrkesgrupp och
mycket uppskattat av de som deltog.
Tanken är att utbildningen ska kunna
användas i den löpande verksamheten. Läs mer här.

Konsumentdagarna arrangerades i
Gävle under maj månad. Även där deltog konsumentminister Birgitta Ohlsson och flera intressanta seminarier och
föreläsningar hölls. Gilla Din Ekonomi
fanns på plats med en monter där de
nyligen framtagna broschyrerna, Pension respektive Fonder, presenterades
och delades ut.
Konsumentutredningen ”Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd”, som Elisabeth Tandan
har lett, lämnades i slutet av juni till
konsumentminister Birgitta Ohlsson.
I utredningen har flera representanter från Gilla Din Ekonomi medverkat
som experter. Målet med utredningen
har varit att se över det befintliga konsumentstödet och hur det ska organiseras för att bli mer effektivt samt nå
fler medborgare i landet. Hela utredningen finns att läsa här.

Elisabeth Tandan och konsumentminister
Birgitta Ohlsson vid pressträffen den 25
juni 2012.

Två broschyrer togs fram under
våren: Pension och Fonder. Dessa är
de två första i en broschyrserie som
görs inom ramen för utbildningen
”Trygga din ekonomiska framtid”.
Pensionsbroschyren finansierades av
Pensionsmyndigheten och Fondbroschyren av Fondbolagens förening.
Projektledning av broschyrframtagningen utfördes av Finansinspektionen. Klicka på respektive broschyr
nedan för att läsa dem som PDF.
Broschyrerna finns även att läsa på
www.gilladinekonomi.se/trygga

Vinnare i årets Koll på cashen-tävling
blev klass NV2A på Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall. Klassen tog
fram en struktur till appen ”Cash-Up”
- ett lättillgängligt och roligt redskap
för ungdomar som hjälper de att
hålla koll på sin ekonomi. Priset blev
20 000 kronor som eleverna fick till
klasskassan. Koll på cashen är ett
myndighetssamarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och
Kronofogden. Detta läsår deltog cirka
1 500 elever från 38 olika skolor runt
om i landet, en ökning med 20 procent
jämfört med föregående år.
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Viveca Wallén Vrenning, projektledare på
Finansinspektionen, skrev i början av maj
ledaren i Svenska Dagbladets pensionsbilaga ”Min Pension”. Ledaren handlade om
Gilla Din Ekonomis utbildning ”Trygga din
ekonomiska framtid” och hur den är tänkt
att nå ut till och hjälpa fler medborgare i
landet att få bättre koll på sin egen privatekonomi. Läs hela ledaren här.

Statistik under perioden 2012-04-01 2012-06-30
www.gilladinekonomi.se
Antalet besökare på webbplatsen:
7 377
Antalet besökta sidor på webbplatsen: 14 529
Facebook (Gilla Din Ekonomi): 111 ”Gillar”
Twitter (gilladinekonomi): 199 ”Followers”

Nya medlemmar har under våren anmält sitt intresse till Gilla Din Ekonomi.
Som nya deltagare till nätverket ansluter nu Skandia, Svensk försäkring, PTK,
Spiltan fonder, Svenska Stenarna och
Sveriges makalösa föräldrar. Välkomna!

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

Klicka här för
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