Vill du dela
med dig av något
på nyhetsbrevet?
Kontakta oss på
finanskunskap@fi.se

Nyhetsbrev 3 - Informatörer - sept 2017
Gilla Din Ekonomis nyhetsbrev för certifierade informatörer. I nyhetsbrevet skriver vi bland annat
om aktuella och kommande händelser inom nätverket.

Två läsarbidrag

Beställ gratis broschyrer Syjunta och pension!
När ni arrangerar studiecirklar, informerar eller
sprider kunskapen från någon av Gilla din ekonomis kurser, beställ gärna någon av broschyrerna.
Det är kostnadsfritt och vi står för porto.
Totalt finns fem
broschyrer att
välja på:
• Pension
• Spara låna
• Familjejuridik
• Budget betala
• Fonder

Broschyrerna
finns också i vår
kostnadsfria app
”Gilla din ekonomi”. Tryckta broschyrer finns att beställa på
gilladinekonomi.se/informatorer/broschyrer
eller mejla oss på finanskunskap@fi.se

Besök ditt forum
Här kan du skriva till andra informatörer, använd
länken eller sök på gruppnamnet på Facebook.
GDE Trygga din ekonomiska framtid

www.facebook.com/groups/tryggadinekonomiskaframtid

GDE Tryggare ekonomi på äldre dar

www.facebook.com/groups/tryggareekonomipaaldredar

GDE Pensioner och försäkringar

www.facebook.com/groups/pensionerochforsakringar

Vi är ett glatt gäng damer (9 st) som ses varje månad och har så gjort under > 25 års tid. Vi är alla
yrkesarbetande inom väldigt skiftande områden.
Från början en klassisk syjunta men sömnaden
ebbade snart ut till förmån för mer givande aktiviteter. Det har blivit många olika föreläsningar och
teaterföreställningar under årens lopp. Allt från
”Förnyelsebar energi” till ”Filosofiska föreningen”.
Sen träffas vi hos varandra också, ett ämne som
dyker upp mer och mer när vi träffas är just pensionen. Dit har vi mellan 3 - 10 år så det närmar
sig.
Har tidigare läst er broschyr Fonder (och ”tvingat” mina tre vuxna söner att läsa den) och tycker
de är mycket lättlästa och informativa. Då fick
jag en idé om att ha en kväll med temat pension
i vår ”Syjunta” och att där ta hjälp av er broschyr.
I gruppen finns allt från vana placerare till de
som tycker att tankar på pensionsplanering ger
magvärk, så det finn ett bra underlag för mycket
diskussion. Vi får se hur det faller ut!
Malin C Slåtterman

Studiecirkel i Svedala

Vi går igenom ekonomiska och juridiska frågor
inom områdena pension, skatter, skulder, försäkringar, konsumenträtt och vardagsjuridik, allt
efter gruppens intresse.
På våra studiecirkelar kan sedan deltagarna
inrikta sig på sina intresseområden, områdena
som nämns ovan. Då får vi en fokuserad
cirkel på att behandla just deras önskan. Det finns ju så brett med material
framtaget att man säkert kan hitta de
områden som efterfrågas i gruppen.
Jan Lindskog
Jan Lindskog har gått kursen Tryggare ekonomi på äldre
dar, är certifierad informatör och verksam i Svedala.

