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Tack för en höst och vinter fylld av olika aktiviteter som spridit kunskaper i privatekonomi. Vi blickar mot 
våren som bjuder på fler digitala utbildningar och Money Week. Läs mer på www.gilladinekonomi.se

Du har väl inte missat vår nya 
digitala utbildning i privat- 
ekonomi? Gilla din ekonomi har 
tillsammans med FI lanserat en 
den kostnadsfria e-utbildningen  
”Trygga din ekonomi”. Utbildningen är öppen för alla 
och tar cirka en timme att genomföra. Genom utbild-
ningen får du baskunskaper inom en rad ekonomiska 
områden. Utbildningen riktar sig till dig som möter 
personer som du kan sprida kunskaperna vidare till 
eller för dig som vill lära dig mer om  
privatekonomins olika delar. Gå utbildningen på  
www.gilladinekonomi.se

Ny digital snabbkurs 
i privatekonomi

Den 22-28 mars är det dags för den årliga temaveckan Money Week. En vecka om privatekonomi för barn  
och unga. Under veckan arrangeras bland annat föreläsningar i skolor, kampanjer i sociala medier och spelet 
Money quiz för högstadieelever. Läs mer om alla aktiviteter på www.gilladinekonomi.se/money-week  

Money Week 2021
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Ett nytt samarbete med Riksförbundets frivilliga  
samhällsarbetare (RFS) har startat. Nu ska medlem-
mar från RFS utbildas. De möter många människor 
i sin roll och kan bidra med att öka kunskapen om 
privatekonomi i utsatta grupper och till andra  
medlemmar inom förbundet. Läs mer om  
samarbetet på www.gilladinekonomi.se. 

Privatekonomi med  
frivilliga samhällsarbetare

I oktober 2020 gick Ingvar Persson från  
organisationen SPF seniorerna, Kalmar län vår 
kurs Tryggare ekonomi på äldre dar. Nu har han 
arrangerat sin första informationsträff där han 
spridit kunskapen vidare till samtliga styrelse-
ledamöter i SPF distrikt Kalmar Län vilket blev 
mycket uppskattat. Nästa infomationsträff håller 
Ingvar för SPF:s lokalförening i Oskarshamns 
styrelse. Bra jobbat tycker vi på GDE:s kansli!  
Vi frågade Ingvar om hans bästa tips för en  
lyckad informationsträff:

Hjälp oss att sprida 
kunskapen vidare!

Ingvar Persson, SPF
Tre tips för en lyckad 
informationsträff

P.S. Visste du att vi har uppdaterat vår  
webbplats? Under fliken Informatörer på  
www.gilladinekonomi.se hittar du som  
informatör användbart material för att sprida 
kunskapen vidare. Lycka till!

Utbildningen är gedigen och  
kunskapen kommer att vara till nytta 
för våra medlemmar. Det är också kul 
att kunna erbjuda medlemmar från 
hela landet möjligheten att delta i en 
sådan proffsig utbildning, säger  
Joanna Graumann Walnestedt,  
förbundssekreterare på RFS.

Träffarna får inte vara för 
långa  - max tre timmar!

Det ska inte vara för många  
deltagare åt gången. Det gäller 
både digitala och fysiska möten. 

Låt deltagarna komma till tals genom att du som 
föreläsare stannar upp och ställer frågor och 
även tar in synpunkter. Det är extra viktigt vid 
digitala möten då det lätt blir en envägskommu-
nikation och där du inte har samma kontakt med 
deltagarna som vid ett fysiskt möte.


