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Verksamhetsberättelse för år 2007 
 
Allmänt 
Föreningens syfte är att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters 
synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och 
vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras 
kvalitet. 
 
Föreningen blev den 9.9.2007 registrerad förening. 
 
Styrelsen har under år 2007 sammanträtt fyra gånger (efter årsmötet) och bestod av (personlig 
ersättare inom parentes): 
Johanni Larjanko, ordförande 
Heidi von Wright, vice ordförande (Mary-Ann Gröhn) 
Peter Nynäs   (Marina Hamberg) 
Monika Pensar-Granroth  (Lise Kanckos) 
 
Bitte Westerlund fungerade som koordinator fram till den 31. mars. Christian Lång tillträdde som 
verksamhetsledare från och med den 1. maj. Lång fungerade även som sekreterare och kassör 
utanför styrelsen. 
 
Kulturverksamhet 
Föreningen hade eget program på Textmässan i Stockholm i april. Monika Holmström, Peter Nynäs 
och Monika Pensar-Granroth deltog med uppläsningar. 
Föreningen ordnade en tidskriftssalong med uppläsningar av Monika Pensar-Granroth, Monika 
Holmström och Vivi-Ann Rehnström i samband med Förening 2007 lördagen den 7 september på 
Narinken-torget i Helsingfors. Musik framfördes av Joona Björkroth och Simon Granroth. 
Under Helsingfors bokmässa den 25.-28.10.2007 ordnade föreningen eget program den 27.10. 
med uppläsningar av Heidi von Wright, Monika Pensar-Granroth och Monika Holmström. Santeri 
Koivisto deltog med kroppspoesi och Wivan Nygård-Fagerudd var programledare. Första mäss-
dagen den 25.10. samtalade Keijo Koivula och Bitte Westerlund kring den kulturtidskriftsutredning 
som Koivula hade gjort på uppdrag av Svenska Kulturfonden. Samma dag ordnades en debatt om 
staten och kulturdebatten med Patsy Nakell från Ny Tid, Martina Harms-Aalto från Undervisnings-
ministeriet och Thomas Rosenberg från tidskriftsprojektet. Ny Tid ordnade den 26.10. en diskus-
sion om muminseriens öde med ”Jorden går under!”-jubileumsbokens redaktör Trygve Söderling 
och muminförvaltaren Sophia Jansson. Horisont ordnade samma dag en paneldiskussion med 
rubriken ”Allmänna bibliotek- vad skall de vara bra för?”. I paneldiskussionen, ledd av Horisonts 
nya chefredaktör Peter Björkman, deltog Mikael Böök och Keijo Koivula. Den tredje mässdagen den 
27.10. ordnade Fredsposten en diskussion om fattigdomen i fokus med Ulf Särs, Inger Wirén och 
Katarina Sehm-Patomäki. 
 
Synlighet och marknadsföring 
Föreningen satsade stort under året på synlighet och marknadsföring. I juni skickades tidskrifts-
paket till 20 sommarkaféer. Föreningen marknadsförde sina tidskrifter på Textmässan i Stockholm 
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i april, den finlandssvenska fredsträffen på herrgården Brinkhall i juni, Finlands svenska biblio-
teksförenings årskonferens i Borgå den 6.-7.9., Förening 2007 i Helsingfors den 7.-9.9., Helsing- 
fors bokmässa den 25.-28.10., Svenska dagen i Korsnäs den 6.11., Vasa LittFest den 9.-11.11., 
Bogforum i Köpenhamn den 16.-18.11. och minibokmässan i Åbo i december. Utöver dessa eve-
nemang så har tidskrifterna skickat friexemplar till bland annat Luckorna och G18. På Kabelfabri-
ken i Helsingfors upprätthöll vi tillsammans med Kultti ett tidskriftsgalleri. 
Föreningen satsade i egna t-skjortor, ballonger, tygkassar, vykort och egen banderoll. 
Föreningens webbportal uppdaterades under året med ny information. Utveckling av portalen 
planerades under året, men kunde inte verkställas pga brist på finansiering. 
 
Intressebevakning 
Föreningen samarbetade med Kultti och andra nordiska tidskriftsorganisationer, bl.a. Föreningen 
för Sveriges kulturtidskrifter, för att stärka tidskrifternas ställning. Under året lyckades föreningen 
ändra MTV3:s påstående om att Volt är Finlands enda svenskspråkiga kulturtidskrift innan tv-
kanalen hade sin direktsända prisutdelning. Föreningen lyckades även förmå Undervisningsminis-
teriets kulturtidskriftsnämnd att även beakta tidskrifternas eget kapital när det gäller bedömning-
en av tidskrifternas ekonomiska ställning. Genom att beakta det egna kapitalet undviker man 
svängningar i bidragsbesluten, får man mera kontinuitet och säkerställer man tidskrifternas exis-
tensmöjligheter utan att de ständigt behöver vara i konkurstillstånd. 
 
Medlemsvärvning 
Föreningen strävar till att växa i medlemsantal och från år 2008 tillträder Garantiföreningen för 
Finlands Fredsförbund rf som medlem i föreningen. Garantiföreningen ger ut tidskriften Freds-
posten. 


