
Vill du avsluta prenumeration av nyhetsbrev? Mejla finanskunskap@fi.se

Tack för en höst fylld av olika aktiviteter som spridit kunskap i privatekonomi. Vi blickar mot det nya året som 
bjuder på fler kurser, nätverksträffar och Money Week. Håll dig uppdaterad på gilladinekonomi.se. 

Nyhetsbrev 1 - Nätverk - Januari 2020

Ungas ekonomiska självförtroende, ekonomiska val och  
jämställdhet i praktiken och rapporten “Långsiktigt sparande  
– en ojämställd marknad”. Det var fokus på Gilla Din  
Ekonomis nätverksträff den 12 november 2019. Träffen 
avslutades  med ett panelsamtal lett av Therése Wieselqvist 
Ekman, FI. Läs föreläsarnas presentationer här: 
https://gilladinekonomi.se/natverkstraff-om-jamstalld-
het-och-privatekonomi/

Nätverksträff om jämställdhet  
och privatekonomi

Nu till våren är flera kurstilfällen inplanerade.  
Bland annat för Svenska kyrkans diakoner på  
Gotland, seniorer från ett flertal seniorförbund i 
Stockholm och PTK:s förbundsanställda  
och försäkringsinformatörer i Stockholm. 

Se kursschemat här: 
https://gilladinekonomi.se/nyheter/kalender/?da-
te1=2020 

Vårens kurser

Money Week 2020
Under temaveckan Money Week som globalt arrangeras av OECD/INFE  
görs en gemensam kraftsamling för att sätta strålkastarljuset på vikten av  
kunskaper i ekonomi för barn och unga. Money Week 2020 infaller den  
23-29 mars. Följ aktiviteterna på Twitter via hashtaggen #MoneyWeek.

Efter Money Week rapporterar Finansinspektionen  
in årets siffror till den globala arrangören.  
Kontakta vanda.brandt@fi.se vid frågor.

Vad ska ni hitta på?  Har er organisation  några ideér eller planer?  Prata gärna med oss! 

Mer på  
nästa sida



Medlemmarnas projekt
Avsluta prenumeration av nyhetsbrev - mejla finanskunskap@fi.se

Året som gått 2019

Gilla Din Ekonomi har haft ett fantastiskt år med 
många kurser. Bland annat har vi träffat Budget-  
och skuldrådgivare, konsumentvägledare, cirkelledare 
på Folkuniversitetet, representanter från  
LO-Mellansverige och TCO. Med framgång arrangera-
des för första gången en komprimerad lunch-till-lunch 
kurs av, den annars två dagar långa kursen, 
 ”Trygga din ekonomiska framtid” för TCO.

En annan målgrupp för året har varit Svenska kyrkans 
medarbetare och andra yrkesgrupper som möter  
personer i ekonomisk utsatthet sitt arbete. Under året 
har 4 kurser anordnats med totalt 143 deltagare och i 
snitt fått helhetsbetyget 4,8 av 5.

Under året har vi arrangerat två nätverksträffar med 
inspirerande föreläsare. En på tema hållbarhet, miljö  
och privatekonomi och en på tema jämställdhet och  
privatekonomi.

Kursen Pensionskunskap för högskolestudenter har  
genomförts i Kalmar, Kristianstad, Skövde och  
Borlänge under året. Kursen höjer kunskap om  
pensionsfrågor hos studenterna som i framtiden  
kommer ansvara för pensionsfrågor hos  
arbetsgivarna. 

Kursen Pensioner och Försäkringar i samverkan med 
PTK har rullat på med totalt tio kurstillfällen under 
2019. 

Inom nätverket producerades projektet ”Ditt barn  
och dina pengar” som lanserades i april 2019.  
Föräldraguiden om privatekonomi riktar sig till  
förstagångsföräldrar. Trycket på beställningar  
har varit högt och det har varit stort intresse för  
boken. Läs mer om boken på  
www.dittbarnochdinapengar.se

Tack alla ni som sprider kunskaper i  
privatekonomi och medverkar i  
nätverket Gilla Din Ekonomi.

Var och en kan vi göra mycket  
– tillsammans kan vi göra mer!

Stockholm 
9 kurser

Luleå 
2 kurser

Borlänge 
1 kurs

Linköping 
1 kurs

Kalmar 
1 kurs

Kristianstad 
1 kurs

Skövde 
1 kurs

Göteborg 
1 kurs

Karlstad 
1 kurs

Städer vi  
besökt  
2019

Bilder från Twitter 
Följ oss på: 

@gilladinekonomi


