Nyhetsbrev 1 - Nätverk - mars 2018
Året 2018 har haft en riktig rivstart. Bland annat med Money Week, jubileum och planer för nästa
nätverksträff. Håll dig uppdaterad på gilladinekonomi.se, där skrivs alltid senaste nytt. 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.

Nätverksträff 8 maj

Snart är det dags för nätverksträff. Temat blir privatekonomisk trygghet. En inbjudan med agenda
skickas inom kort. Stockholm kl. 13:30-15:30.
Välkomna! Anmälan: sofia.bjursell@fi.se

Programråd

Sparekonom Claes Hemberg har länge varit en
av eldsjälarna i Gilla Din Ekonomi. Claes har nu
gått vidare efter 20 år på Avanza och en mycket
uppskattad tid som föreläsare och representant i
nätverkets programråd. Johanna Kull efterträder
Claes. Fredrik Hård tar Johannas plats som representant för Fondbolagens förening.

Nya medlemmar

Gilla Din Ekonomi får två nya medlemmar, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare och Länsstyrelsen i Örebro län. Välkomna!

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 gjort,
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.

Mer på nästa sida

Medlemmars projekt
Money Week 2018

Den 12-18 mars inföll den årliga temaveckan
Money Week. En vecka om privatekonomi för barn
och unga. Under veckan arrangeras varje år olika
aktiviteter för barn runt om i hela världen. Här är
några av de saker som hände i Sverige.

Money Quiz - Högstadiet

SM i privatekonomi för unga mellan 13-15 år för
att förbättra kunskaperna i privatekonomi, matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap. Tävlingen som anordnas av Svenska Bankföreningen.
Europafinal sker i maj i Bryssel.

Aktiekompisar om Money Week

Ett specialavsnitt av podden Aktiekompisar sändes
om Money Week. En podd av Unga Aktiesparare.

Chatta med privatekonomer

Under hela veckan kunde man chatta med en privatekonom på Expressens sida Dina Pengar.

Vardagsekonomi på
häkte och anstalt

Den nya nätverksmedlemmen
Riksförbundet Frivilliga SamhällsSkuldkollen - gymnasietävling (till 31 maj)
arbetare utvecklar en studiecirkel
En digital tävling om pengar och skulder av Krono- i vardagsekonomi för intagna i
fogden. Tävlingen pågår till 31 maj. Alla gymnasie- häkte och anstalt. På ett pilottest
klasser är välkomna att delta. kronofogden.se
av cirkeln i maj används Gilla din
ekonomis broschyrer, Spara låna, Budget betala,
Familjejuridik, Fonder och Pension. Man utvärde...och mycket mer
rar sedan om materialet passar målgruppen och
Högläsning på Halmstad bibliotek för barn om
pengar med Halmstad kommun. En föreläsning om cirkelns upplägg.
privatekonomi för unga vuxna på Roslagens Sparbank i Norrtälje. Två öppna aktiekurser med Unga
Aktiesparare. En Föreläsning om ungas ekonomi
för föräldrar med Uppsala kommun. En kurs i
Många personer har kontakt med nyanlända
Kalmar om Pensionskunskap av Gilla din ekonomi vuxna och ensamkommande barn i sitt dagliga arför högskoleelever. Mer på gilladinekonomi.se/
bete. Våga prata pengar är en utbildning för dessa
moneyweek
personer och som från och med nu ska samordnas av Kronofogden.

Våga prata pengar

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: kollektiva och individuella tjänstepensioner, privata
pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar.
Tjänsten visar vad som försvinner i form av avgifter och kostnader.

Förhoppningen är att besöka alla län under 2018,
nu med Martina Dagobert från Kronofogden som
projektledare.

Projektet är ett samarbete mellan Kronofogden,
Konsumentverket, CSN, Konsumenternas Bankoch finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Finansinspektionen och lokala Budget – och
skuldrådgivare och Konsumentvägledare.
Vill du att vi skriver om något särskilt på nästa
nyhetsbrev? Kontakta gärna sofia.bjursell@fi.se

