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Finansinspektionen har vunnit Guldkanten 2012. Det är för utbildningen
”Trygga din ekonomiska framtid” som
myndigheten mottar priset. Utbildningen
sker inom ramen för Gilla Din Ekonomi.
Utmärkelsen delas årligen ut av Statens
tjänstepensionsverk, SPV, och går till den
som gett bästa pensionsinformation under
året. Priset delades ut den 5 oktober i
Stockholm. För att läsa motiveringen till
priset klicka här.

TCO fick tillskott av ytterligare 20 nyutbildade vidareinformatörer i slutet av
augusti. Det var utbildningen ”Trygga din
ekonomiska framtid” som de fackliga företrädarna från Lärarförbundet, Vision, ST,
Vårdförbundet, Unionen, Tull och Kust
samt Försvarsförbundet fick gå under två
dagar i Sollentuna.
Fyra inspirationsfilmer har under sommaren tagits fram för utbildningen ”Trygga
din ekonomiska framtid”. Filmerna berör
fyra olika områden: spara, låna, fonder
och pension. Filmerna är avsedda att
användas av vidareinformatörerna när de
ska hålla i utbildningen för att inspirera
deltagarna. För att se filmerna klicka här.

Gilla Din Ekonomis webbplats har under
sommaren uppdateras och reviderats. Nya
sidor har tillkommit och äldre har aktualiserats eller tagits bort. På informatörssidan
har materialet till informatörerna setts över
så att informatörerna ständigt har ett nytt
och aktuellt material. På informatörssidan
ligger även de nya inspirationsfilmerna.

LO, Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen har under sommaren tagit
fram en film om den allmänna pensionen.
Det var inom ramen för Gilla Din Ekonomi
som den 30 minuter långa filmen togs
fram. Tanken är att filmen ska ingå som
en del av ett utbildningsmaterial för LO:s
fackliga försäkringsrådgivare.

Gilla Din Ekonomi - i skolan är det senaste projektet som tillkommit inom nätverket.
I projektet samarbetar Kronofogden, Ung
Privatekonomi, Konsumentvägledarnas förening, Budget- och skuldrådgivarnas yrkesförening, Stiftelsen Företagsam, Swedbank
och Finansinspektionen. Under sommaren
har man arbetat med att starta projektet.
Målgruppen är gymnasielärare som erbjuds
lärarseminarier och verktyg att använda i
privatekonomiundervisningen. Första seminariet planeras att genomföras i oktober
2012.

Fond- och pensionsbroschyrerna som
togs fram under våren har skickats till
bibliotek runt om i hela landet. Ett bibliotek i varje kommun har fått ett antal
exemplar av broschyrerna. Efterfrågan
har varit stor från biblioteken som vill ha
fler exemplar. Under hösten har arbetet
med den tredje broschyren ”Budget och
betala” påbörjats.

Livet och pengarna är en högstadiefilm som fokuserar på privatekonomi och
konsumenträtt. Filmen har gått vidare till
slutomröstning i Svenska Designpriset
som är en tävling i grafisk kommunikation
anordnat av utbildningsföretaget Batteri
Kommunikation. Filmen är ett myndighetssamarbete mellan Konsumentverket,
Kronofogden och Finansinspektionen.
Prisutdelningen äger rum den 18 oktober i
Stockholm.

Johanna Lybeck Lilja talar under nätverksträffen

I början av september var det dags för
Gilla Din Ekonomi att ha årets första
nätverksträff. Finansmarknadsministerns statssekreterare, Johanna Lybeck
Lilja, inledde träffen med att prata om
hur regeringen arbetar för att stärka
konsumenternas ställning på finansmarknaden. Johanna Lybeck Lilja berömde nätverket för arbetet med att nå
ut med utbildningen och annonserade
att regeringen ökar anslaget till Finansinspektionens arbete med finansiell folkbildning. Flera andra talade också under
nätverksträffen och presenterade olika
projekt som pågår. Mötesnoteringar och
bilagor från träffen finns här.
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20 nya vidareinformatörer utbildades
i september när kursen ”Trygga din ekonomiska framtid” genomfördes i Umeå.
Deltagarna kom från Gävle i södra Norrland till Kalix i norra Norrland. I och med
denna utbildning har Folkuniversitetet nu
vidareinformatörer rikstäckande.

Nya medlemmar har under sommaren
anmält sitt intresse till Gilla Din Ekonomi.
Som nya deltagare till nätverket ansluter
nu Överblick, Min Pension och Economista
Education. Välkomna!

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