Nyhetsbrev 1 - Informatörer - mars 2018
Gilla Din Ekonomis nyhetsbrev för certifierade informatörer. I nyhetsbrevet skriver vi bland annat
om aktuella och kommande händelser inom nätverket. Glad Påsk!

8-års jubileum!

För åtta år sen, den 17 mars 2010, samlade Ylva
Yngveson och Peter Knutsson cirka 35 representanter från finansbranschen, intresseorganisationer, myndigheter och departement. Det blev
starten för Gilla Din Ekonomi.
Vad är det största Gilla din
ekonomi gjort?
– Svår fråga. Kanske det vi
gjorde först, jobba för att privatekonomi skulle finnas med i
kursplanen för gymnasiet. Vilket också hände, i
GY2011. Annars är det den smarta inriktningen
att arbeta genom vidareinformatörer så att kunskap och insikter sprids som ringar på vattnet,
berättar Ylva, samankallande av programråd.
Läs hela intervjun med Ylva Yngveson ->

Svenska kyrkan 2018

Ett samarbete med Svenska kyrkan håller på att
ta form. Diakoner och andra med liknande arbetsuppgifter ska utbildas. Svenska kyrkan möter
ofta människor som befinner sig i kris eller stora
livsförändringar. Dessa personer är slutmålgrupp.
– Vi tycker att det är viktigt att våra anställda får
en bred kunskap inom privatekonomi och familjejuridik. Ja, att de får koll på vart man vänder sig
när livet vänder säger Sanna Lindström, stiftsdiakon, Uppsala stift.
Deltagarna kommer gå
tvådagarsutbildningen
Trygga din ekonomiska
framtid. En första kurs
genomfördes den 19-20
mars, se bild.

Vardagsekonomi på
häkte och anstalt

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare utvecklar en studiecirkel i vardagsekonomi för intagna i häkte och anstalt.
På ett pilottest av cirkeln i maj används
Gilla din ekonomis broschyrer, Spara låna, Budget
betala, Familjejuridik, Fonder och Pension. Man
utvärderar sedan om materialet passar målgruppen och cirkelns upplägg.

Jämför pensions-pris

Under 2017 lanserade Konsumenternas Försäkringsbyrå den sista delen i sin webbtjänst
JämförPris. Där kan användaren ta reda på kostnaden för olika sätt att spara till pensionen.
Tjänsten visar vad som försvinner i form av avgifter och kostnader.

Rekord på Facebook

På Gilla Din Ekonomis Facebook skrivs inlägg om
privatekonomi. Under utvalda veckor gästbloggar
föreläsare från Gilla din ekonomis kurser.
Annika Sydberger Norrman på Kronofogden gästbloggade under februari om
balans i ekonomin. Annikas gästinlägg
nådde fler personer än någon gästbloggare tidigare, över 17 000 personer.
Strax därefter slogs rekordet av
Ulrica Loeb från Svensk försäkring.
Över 18 000 personer läste ett inlägg
om ersättning vid långvarig sjukdom.
Vilket är läsarrekord för ett och samma
inlägg.

