Siffror från sociala medier
Facebook (Gilla Din Ekonomi): 411 ”Gillar”
Twitter (gilladinekonomi): 1 200 ”Följare”

Nyhetsbrev 3 - Nätverk - okt 2015
Under sommaren 2015 har kansliet arbetat fram en ny webbplats. Höstens utbildningar har startat och fler nya projekt väntar på att initieras. I november anordnas en nätverksträff, välkomna!

Ny webb

Den 31 augusti lanserades GDEs nya webbplats.
Webbplatsen har behållit adressen www.gilladinekonomi.se men har bytt skepnad. Förhoppningen är att den nya webbplatsen ska vara lättnavigerad och tydligare kommunicera vad nätverket är
och gör. www.gilladinekonomi.se

Programrådet meddelar

Samlad information från programrådet:
• Unga aktiespararna skiftar representant i programrådet till nytillsatte VD Philip Scholtze,
välkommen Philip!
• Nya nätverksmedlemmar: Fora, Jämföra Pensioner och ANC (Anders Norrman consulting).
• En utbildning för överförmyndare planeras.
• Välkomstbrevet med regler till nya medlemmar har reviderats, reglerna är samma som
tidigare.

Välkomna
på nätverksträff!
11 november
13:30- 16:00
Brunnsgatan 3,
FI. Anmäl senast 2 nov
sofia.bjursell@fi.se

Projektledare tillsatt
- Välkommen Alexander!

Finansinspektionens arbetsgrupp Finanskunskap
är fullt bemannat igen. Alexander Neidert
kommer främst att arbeta med GDEs
utbildningar och projektleda dessa.

SPV Guldkanten 2015

Statens tjänstepensionsverk (SPV) delar varje år
ut priset Guldkanten för en viktig insats i området pensionsinformation. Nätverket GDE blev
nominerad för kursen Pensionskunskap, en kurs
i pensioner för studenter på högskolan som läser
personalvetarprogrammet. Nätverksmedlemen
Alecta och projektledare
Eva Adolphson är initiativtagare till kursen tagits.
Vinnare av Guldkanten är
Konsumenternas Försäkringsbyrå för webbtjänsten
Pensionsguiden. Nominerad
blev även Alecta för rapporten Deltidsfällan.

Medlemmar på karta

Under ”Money Week” i mars 2016 planerar kansliet att lansera en karta på gilladinekonomi.se.
Kartan planeras att innehålla medlemmars utbildningsinsatser som finns tillgängliga i hela Sverige.
Målgruppen för kartan är skolor och andra grupper ute i landet, som vill ha ökade privatekonomiska kunskaper. Kartan är en kontaktpunkt och
ett sätt att nå ut med information om allt som
finns att boka. All kontakt med utbildare sker
via medlemmarna men kunskapen om att medlemmar kan komma
Följ
och föreläsa/utbilda
gärna med
sprids.
och sprid den omgjorda Facebook-sida.

Medlemmar som utTips och korta utdrag från
bildar runt om i landet
nätverkets broschyrer!
och vill vara med på
www.facebook.com/
gilladinekonomi
kartan får gärna mejla:
sofiabjursell@fi.se

Medlemmars projekt
Kommunprojekt
- Kronofogden
Vi träffar Kronofogdens representant från programrådet, Anna-Karin Lindal, som jobbar med
ett nytt projekt inom myndighetens förebyggande
verksamhet ute i kommunerna. Sammarbetet
mellan Kronofogden och GDE innebär att kommunerna erbjuds kursen
Trygga din ekonomiska
framtid.
Kommunerna erbjuds
olika utbildningskoncept,
hur fungerar det?
Ett av målen är att kommunen tar fram en egen
handlingsplan med olika
åtgärder och vi bidrar
med aktiviteter utifrån
vad kommunen väljer.

Vi har bland annat marknadsfört Gilla Din Ekonomis kurs Trygga din ekonomiska framtid. Alla har
tyckt att det är ett intressant koncept och som en
förvaltningschef sa: Grunden för att en kommun
framgångsrikt ska arbeta för att motverka överskuldsättning är att tjänstemännen i kommunen
har en bra allmän kunskap kring privatekonomi.
Ni har fått god respons från kommunerna, vad
händer nu?
Av sju besökta kommuner har sex tackat ja till att
samverka med Kronofogden. Vi avvaktar nu att
kommunerna ska upprätta sina planer och sen
kör vi igång med aktiviteter.

Koll på cashen

Under ett års tid kommer Koll på cashen förnyas
och gå in i sin tredje cykel. Tidigare har materialet
förnyats var tredje år och nu är det dags igen. En
nylansering av Koll på cashen 3.0 beräknas ske
under höstterminen 2016. Tidigare material och
film finns kvar på www.kollpacashen.se tills att
det nya materialet lanseras.

Privatekonomi för de
som möter nyanlända
Den 12 november genomförs en utbildningsdag i
Umeå. Syftet är att minska risken för överskuldsättning hos nyanlända och ensamkommande
barn. Utbildningsdagen görs i samarbete med
CSN, Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå kommun samt nätverksmedlemmarna Kronofogden,
Finansinspektionen, Konsumenternas Bank och
finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.
- Många av de som möter nyanlända i sin yrkesroll kan ha nytta av ökade kunskaper om det som
särskilt kan beröra nyanlända. De finansiella besluten kan vara komplicerade nog för någon som
behärskar språket men utan det ökar risken att
fatta felaktiga beslut och de nyanlända kan behöva hjälp av människor i närmiljön, säger Therese
Wieselqvist Ekman, projektledare på Finansinspektionen.
Utbildningsdagen kommer att utvärderas och
ligga till grund för planeringen inför 2016.

Ung Privatekonomi till
nordliga breddgrader
Ett samarbete mellan nätverksmedlemmarna
Finansinspektionen och
Ung Privatekonomi har inletts. Nu får fler ungdomar
möjlighet att ta del av Ung
Privatekonomis utbildning
om privatekonomi och sparande. Finansinspektionen
inleder samarbetet med
projektet Ung Privatekonomi för att nå fler gymnasieelever i norra Sverige.

Tipsa gärna

Är ditt företag nätverksmedlem och har något
ni vill dela med er av på nyhetsbrevet,
kontakta gärna sofia.bjursell@fi.se

