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Nyhetsbrev 1 - Informatörer - april 2015

Välkommen till Gilla Din Ekonomis första nyhetsbrev för certifierade informatörer. I nyhetsbrevet
berättar vi bland annat om aktuella och kommande händelser inom nätverket.

Om nyhetsbrevet

Det här nyhetsbrevet är för alla som är certifierade informatörer i kursen Trygga din ekonomiska
framtid, Tryggare ekonomi på äldre dar eller Pensioner och försäkringar.
I nyhetsbrevet vill vi berätta om nyheter och
sprida aktuell information. Vi vill även att ni
informatörer delar med er av information eller
berättelser som kan spridas via nyhetsbrevet.
Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger per år.

Kurser i vår

Under våren kommer två PTK-kurser genomföras.
En kurs i Trygga din ekonomiska framtid och en
kurs i Tryggare ekonomi på äldre dar kommer
hållas i Stockholm.

Tips!

Har du något du vill dela med dig av till andra
informatörer på nyhetsbrevet, en berättelse,
matnyttig information, tips eller trix eller något
annat, med eller utan namn. Hör gärna av dig till
finanskunskap@fi.se

Pensionsbilaga

En Pensionsbilaga gavs ut i M-Magasin nr. 5 i
april. En 32 sidor bilaga om pension och en stegför-steg guide till bättre pension. GDE har varit
med och bidragit till bilagans framställning.

Forum

GDE har startat tre forum för kurserna på Facebook, i forumen kan informatörer kommunicera.
Vi ställde ett par frågor till projektledare Therése.
Hej Therése, du är tillbaka inom konsumentskyddsområdet, vad är dina planer?
”Tanken är att jag ska jobba övergripande med
projekt inom finansiell utbildning. Jag kommer,
tillsammans med Sofia Bjursell, arbeta med att utveckla kommunikationen inom GDE-nätverket. Jag
hoppas att vi via nyhetsbrevet och de tre forumen
på Facebook kan öka kommunikationen mellan
alla utbildade informatörer ute i landet. Nyhetsbrevet skrivs av GDE men vi tar tacksamt emot
information om vad som händer ute i landet. Från
er alla.”

Vad är och hur fungerar forumen?
”Tanken med att starta tre slutna forum för certifierade informatörer är att alla som gått en av de
tre utbildningarna som Gilla Din Ekonomi erbjuder
ska få en möjlighet att kommunicera med varandra för hjälp och stöd i processen att anordna egna
utbildningar. Det är också en kanal för oss inom
GDE att använda om vi vill nå alla som är certifierade inom en viss kurs. Rent praktiskt skriver man
in länkadressen till det forum man vill medverka i
och ansöker om medlemskap.”
- Trygga din ekonomiska framtid: www.facebook.
com/groups/tryggadinekonomiskaframtid/
- Tryggare ekonomi på äldre dar: www.facebook.
com/groups/tryggareekonomipaaldredar/
- Pensioner och försäkringar: www.facebook.
com/groups/pensionerochforsakringar/
Välkommen till ditt forum!

