Nyhetsbrev 3 - Informatörer - okt 2015
Gilla Din Ekonomis nyhetsbrev för certifierade informatörer. I nyhetsbrevet skriver vi bland annat
om aktuella och kommande händelser inom nätverket.

Händer i höst

I höst 2015 forsätter GDE att utbilda certifierade informatörer. Terminen inleddes av kursen
Trygga din ekonomiska framtid för Budget- och
skuldrådgivare. Kort därefter har Pensioner och
försäkringar och Tryggare ekonomi på äldre dar
haft sina kursstarter för hösten, den 6-7 oktober.

Broschyrer
- Uppdaterad app

Samtliga broschyrer i en ny upplaga har uppdaterats i den kostnadsfria appen ”Gilla din ekonomi”.
Har du appen installerad kan du enkelt uppdatera
den i Google play eller App Store.

Ny webb

Den 31 augusti lanserades GDEs nya webbplats.
Adressen gilladinekonomi.se är kvar. Tanken är
att den nya webbplatsen ska var lättare att
navigera. Informatörernas sidor har fått ett nytt
utseende och struktur. Surfa gärna in på den nya
sidan och klicka dig fram.
www.gilladinekonomi.se/informatorer
Forum för certifierade informatörer:

- 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/
Välkommen till ditt forum!

Projektledare tillsatt
- Välkommen Alexander!
Välkommen Alexander Neidert, Finansinspektionen, till rollen som projektledare på Gilla Din
Ekonomi.

Hej Alexander Neidert, du är nu anställd av FI och
verkar som projektledare på Gilla din ekonomi.
Berätta lite om det.
Som projektledare inom
finanskunskap på FI och
Gilla din ekonomi så är mitt
uppdrag att försöka höja den
privatekonomiska kunskapen till så många som möjligt i Sverige.

Jag tror verkligen på idén
med ett landsomfattande
nätverk inom privatekonomi. Att jobba med informatörer som i sin tur kan vidarutbilda anställda
ute på arbetsplatser samt övriga konsumenter
tror jag också är väldigt viktigt, då vi inte har möjlighet att nå ut till alla på egen hand. Privatekonomi är något som berör alla, och är intressant
för alla. Det gäller bara
att komma på det.
Kontakta Alexander:
alexander.neidert@fi.se
eller telefonnummer
08-787 83 46.

Följ gärna
Facebook-sidan.
Tips ur broschyrerna
www.facebook.com/
gilladinekonomi

Läsarbidrag på nästa sida

Läsarbidrag
Ingela Pedersen

Kunskap ger tryggare
ekonomi - Elisabeth Eklo - Utbildning för BUS
Jag jobbar sedan 2002 som konsumentrådgivare
med budget – och skuldrådgivning och sedan
2007 i Karlstad. Under dessa år har jag haft förmånen att träffa många härliga människor som
önskat råd och stöd i konsumentjuridiska frågor.
I januari 2013 fick jag möjligheten att gå kursen ”Trygga din ekonomiska framtid”. Genom
idel duktiga och inspirerande föreläsare, fick jag
fördjupade kunskaper. De insikterna har jag god
nytta av i mitt arbete, där jag och mina kollegor
ofta föreläser för grupper inom alla åldrar, från
grundskola till pensionärsföreningar.

Idag är det allt viktigare att redan tidigt i livet
skaffa sig ett grepp om sin ekonomi och planera
för framtiden. God överblick över sin ekonomi
ger stabilitet och trygghet, kanske inte så lockande för ungdomar, men likväl en nödvändighet.
I allt större utsträckning beror min framtida ekonomi på de val jag gör redan tidigt i livet. Samtidigt har vi gått från en ”sparkultur” till att låna till
konsumtion. Det gäller att kunna räkna ut vad ett
lån verkligen kostar! Är det värt att låna, eller ska
jag vänta och spara ihop till det jag vill ha istället?
Och hur sparar jag bäst för att nå mitt mål?
Även som pensionär gäller det att se till att pengarna räcker. Min kollega Ina och jag medverkade
nyligen på ett seminarium, arrangerat av SPF
Värmland och Studieförbundet Vuxenskolan.
Temat var ”Tryggare ekonomi på äldre dar”.
Deltagarna, ett hundratal, lärde sig mer om sin
pension, att handla säkert på nätet, familjejuridik
och från oss, konsumenträttigheter och skyldigheter, med fokus på olika
sätt att bli lurad. Idag
gäller mer än nånsin att
vara en medveten och
tyvärr också misstänksam
konsument!
Elisabeth Eklo
Konsumentrådgivare,
Karlstads kommun

Ina Johansson, innan
vår föreläsning om
konsumenträttigheter.

Hej! BUS-och KVL-föreningarna, som båda är yrkesföreningar för Budget- och skuldrådgivare och
Konsumentvägledare har varit med och anordnat
kursen ”Trygga din ekonomiska framtid” för våra
yrkesgrupper. Kursen har varit gemensam för oss
och innehållet har varit anpassat efter vad vi har
extra nytta och glädje av i våra yrkesroller.

Hela kursupplägget med mycket bra ämnen, föreläsare, medföljande power-point presentation och
talarmanus gör det lätt att använda materialet i
vårt förebyggande arbete ute i kommunerna. Det
går ju bra att plocka ut olika ämnen och bjuda in
till föreläsningar eller hålla i cirkelform, allt efter
önskemål och vad som är aktuellt. Vi kan ju också
välja om vi vill föreläsa själva eller bjuda in föreläsare. Alla möjligheter finns.
Att vi två yrkesgrupper går kursen ihop ger oss
också nya kontakter och möjligheter att vi tillsammans är ute och arbetar förebyggande. Det är
mycket roligare att göra det tillsammans!

Att få gå på den här kursen fyller på vårt eget
kunnande och ökar också vårt eget ekonomiska
självförtroende. Speciellt när det gäller avsnittet
pensioner. Det är mycket kring pensioner och att
få den påfyllningen känns jättebra! Både för vår
egen del och för att vi ska känna oss säkrare i vårt
rådgivningsarbete. Att spara till pensionen måste
bli lika naturligt att vi pratar om som att se till att
man sparar till en buffert.
Så nu när ni är tillbaka på arbetet efter kursenring en kollega och kör en kurs/föreläsning ihop.
Berätta gärna sedan hur det gick!
Ingela Pedersén
Budget- och skuldrådgivare
Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet
ingela.pedersen@stenungsund.se

Tips!

Har du något du vill dela med dig av till andra
informatörer på nyhetsbrevet, hör gärna av
dig till finanskunskap@fi.se

