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FÖRORD


Året 2014 var för Finlands svenska hembygdsförbund ett aktivt år.  Förutom ett antal kurser arrangerades även större seminarier. 
Hembygdsparlamentet – hembygdsrörelsens framtidsseminarium - hölls för tredje gången. Nu var Åboland i turen. Seminariet hölls i Pargas stadshus. Ett flertal talare med anknytning till hembygdsrörelsen medverkade.
Under året besöktes förbundets styrelse Åland, främst för att diskutera med representanter för Ålands bildningsförbund, Ålands museum och Ålands landskapsregering  gällande de finlandssvenska museidagarn a som hösten 2017 hålls på Åland. Styrelsen bekantade sig även med en del av det åländska hembygdsarbetet genom att besöka landskapet och några museer.
Det mångomtalade projekt Digihem som förberetts genom ett kartläggningsarbete inleddes den första oktober för att pågå ända till den sista december 2015. FM Susanne Lagus från Malax fungerar som projektledare.
Projektet har som mål att ge hjälp i frågor om digitalisering och kommer att beröra allt från insamling av material till katalogisering och synliggörande av materialet. Projektet kommer att arbeta med tre pilotföreningar men även med andra föreningar som är intresserade av projektet. En förutsättning för att en hembygdsförening skall få delta i projektet är att föreningen är medlem av Hembygdsförbundet samt uppfyller vissa digitaliseringskrav.
Även traditionell basverksamhet bedrevs under året i de olika regionerna. Det var fråga om kurser och seminarier med som har med arkiv, föreningsteknik, IT-frågor (hemsidor), byggnadsvård m.m. att göra.
Bland annat med ovanstående aktiviteter och evenemang har förbundet strävat efter att ge hembygdsrörelsen en starkare roll och betydelse i det finländska samhället. 


Styrelsen
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Styrelse, revisor och verksamhetsgranskare

Styrelsen bestod under året av:
Holger Wester, ordförande, Jeppo
Ordinarie styrelsemedlemmar                                       Suppleanter:
Anne-Bergström-Stenbäck, Kimitoön		Siw Wikström, Korpo
Karl E. Åberg, Ingå			Göran Fagerstedt, Raseborg
Gunilla Sand, Korsholm			Cay Irjala, Kristinestad
Solveig Forsberg, Esbo			Bengt Mattila, Helsingfors           
Thomas Rosenberg, Lovisa                                           Odin Sjöholm, Sibbo             
John Björkman, Åbo			Gun Herranen, Åbo
Laura Holm, Jakobstad			Lilian Pettersson-Smeds, Nykarleby
Lorenz Brunnsberg, Helsingfors		Kristine Rehnström, Helsingfors

Förbundets styrelse har under året sammanträtt sex gånger. Tom Sandström var förbundets verksamhetsledare och chefredaktör för tidningen Hembygden. Som sekreterare fungerade Solveig Forsberg och som skattmästare Karl E. Åberg.
Finlands svenska hembygdsförbund höll sin vårstämma lördagen den 26 april 2014 på Hotell Kaarle i Karleby. Förbundets höststämma hölls lördagen den 18 oktober 2014 i Pargas hembygdsmuseum i Pargas. Vid höststämman återvaldes fil.dr, docent Holger Wester, Jeppo som ordförande.  
Revisionssamfundet Audiator med CGR-revisor Andreas Holmgård omvaldes att ansvara för revisionen. Till verksamhetsgranskare valdes dipl.ekon. Lars-Henry Nyberg, Raseborg med Tryggve Forssell, Åbo som suppleant.

Basverksamheten

Under året hölls ett flertal kurser, seminarier och utbildningsdagar både för hembygdsföreningarnas medlemmar och övriga intresserade. 

Arkivseminarium
Ett arkivseminarium om hur man bör går tillväga för att rätt förteckna och uppbevara handlingar hölls lördagen den 22 mars i Kaskö. Som föreläsare medverkade fotograf Jens-Ole Hedman, Jakobstads museum, projektledare Susanne Lagus, FSH, direktör Arja Rantanen, Vasa landsarkiv och Cay Irjala, verksamhetsledare för Närpes hembygdsförening.

IT-inspirationsdag 
En IT-inspirationsdag hölls lördagen den 29 mars på Lagstad hembygdsgård i Esbo.
Då föreläste och redogjorde IT-rådgivare Jonas Lemberg för användning, skapande och uppdatering av hemsidor som fungerar med programmet Digistoff II.


Byggnadsvård på Stundars
En byggnadsvårdsdag hölls lördagen den 5 april på Stundars i Korsholm. Seminariet behandlade bl.a. sådana ämnen ”Hur man gör en vårdplan samt dolumenterar gamla byggnader”, ”Praktiska råd och dåd kring byggnadsvård”, Målning av gamla hus”, Traditionell murning och lerklining”.

Vårstämma och seminarium i Karleby
Förbundets ordinarie vårstämma hölls lördagen den 26 april på Restaurang Kaarle i Karleby. 
I samband med vårstämman antogs regler för en valordning gällande sättet att nominera kandidater till förbundets styrelse.
Efter vårstämman berättade VD Tore Westergård från tryckeriet Arkmedia om olika sätt att trycka och ge ut hembygdslitteratur.

Hembygdsparlamentet och höststämma
Det tredje finlandssvenska hembygdsparlamentet hölls i Pargas stadshus lördagen den 18 oktober. Då medverkade forskaren och sociologen Kjell Herberts från Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi, specialsakkunnig Peter Backa från SFV-bildning inom Svenska folkskolans vänner, VD Ant Simons från Webbhuset och projektledare Susanne Lagus från FSH. Ämnen som behandlades var hembygdsföreningarnas roll som aktörer i närsamhället, närdemokrati, kulturarv på Internet och Digihem.
Hembygdsparlamentet samlas vartannat år och alternerar med de finlandssvenska museidagarna.
Efter seminariet följde förbundets ordinarie höststämma som hölls i Pargas hembygdsmuseums lokaliteter, ett grovt stenkast från stadshuset.

IT-kväll i Karis
En IT-kväll med uppgift att informera hembygdsföreningarna om möjligheten att skapa egna hemsidor hölls på Lärkkulla onsdagen den 11 december i Karis under ledning av Jonas Lemberg. Några föreningar fick det första startskottet för att grunda en egen hemsida via Kulturhuset.

Byggnadsvård
Byggnadsvården var i fokus vid ett seminarium som hölls fredagen den 12 december på Lärkkulla i Karis. Medverkande föreläsare var arkitekt, professor Panu Kaila och byggmästare Leif Slotte. Panu Kaila, expert på tilläggsisolering och luftfuktighetsproblem redogjorde för vilka bekymmer som kan uppstå i t.ex. för tätt isolerade hus eller när fuktskador uppstår. Han berättade också hur man kan förebygga dylika skador. 
Byggmästare Leif Slotte, mångårig byggnadsrenoverare, kunde visa på konkreta exempel dels på vad fuktskador åstadkommit, dels hur dessa förebyggs. 
Projekt Digihem
Projekt inledde sin egentliga verksamhet den 1 oktober med FM Susanne Lagus som projektledare. Projektet kunde inledas tack vare stöd från Svenska kulturfonden. Redan vintern 2013 gjordes en första kartläggning för att undersöka föreningarnas intresse för digitalisering och vilka möjligheter som förelåg för att framgångsrikt bedriva projektet.
Tjänsten för projektet utannonserades i dagstidningarna Hufvudstadsbladet och Vasabladet och i Hembygden samt på förbundets hemsida. Tjänsten lockade tolv sökande, de flesta med högskoleutbildning. 
Projektet leds av en styrgrupp som regelbundet har samlats till möten. Gruppen bestod under året av Mikael Korhonen, ordförande, Anne Bergström-Stenbäck, styrelsens representant, Susanne Lagus, projektledare, Tom Sandström, verksamhetsledare, Ant Simons, Webbhuset och Peter Sjöstrand, museisektorn.

Hembygden
Tidningen Hembygden utkom under året med fem nummer. Sidantalet har varierat mellan 16 och 36. Tidningen har för närvarande en upplaga på ca 11 000 exemplar. 
Tidningen har innehållit reportage, artiklar, fakta, information, personporträtt, notiser, bokanmälningar samt bok- och tidskriftspresentationer.  Innehållet har i allmänhet varit illustrerat med färgbilder. I samtliga nummer ingick korsord konstruerade av Britt-Mari Andtfolk. Tidningen presenterades på bokmässan i Helsingfors samt på Österbottens stormässa i Korsholm.
Hembygden har kunnat utges tack vare stöd av Föreningen Konstsamfundet, läsarnas frivilliga bidrag och genom annonsintäkter. Marina Jonsson har ansvarat för sidombrytningen av Hembygden samt inskanning av annonser och bilder på arvodesbasis. Annonsförsäljningen har skötts av Jonnys försäljningstjänst i Malax.


Bokmässa i Helsingfors 
Förbundet deltog i bokmässan i Helsingfors tillsammans med olika hembygdsföreningar 23-26.10.2014. Under bokmässan i Helsingfors deltog ett flertal hembygdsföreningar och då presenterades tidningar, tidskrifter, böcker och broschyrer med hembygdsanknytning. Hembygdsföreningar fick lämna sina böcker till försäljning mot en provision på 10 %.

Kulturresor
Förbundet har arrangerat resor till de baltiska länderna och i Norden sedan år 1999.  Årets kulturresa utomlands arrangerades till Riga i Lettland 19-22.8.2014. Hangö Trafik Ab fungerade som teknisk researrangör och Anneli Hofer var reseledare.

Webbhuset och föreningarnas hemsidor
År 2006 ingicks ett avtal med Webbhuset (tidigare Kulturhuset Ab) vilket innebär att de finlandssvenska hembygdsföreningarna kostnadsfritt får publicera sig på Internet på Kulturhusets server.
Hembygdsförbundet erhåller för detta arrangemang stöd från Svenska kulturfonden som i sin tur äger största delen av aktierna i Webbhuset. 
Flera föreningar har under året utnyttjat denna möjlighet. Målsättningen är att inom loppet av några år få med samtliga hembygdsföreningar på Webbhusets server. 
En projektgrupp inom Finlands svenska ungdomsförbund har under några år erbjudit rådgivningsservice via IT3–projektet för de föreningar som behövt hjälp. Detta projekt upphörde 31.12.2014.


Medlemskap i Finlands svenska hembygdsförbund

Det finns två medlemskategorier, ordinarie medlemmar och samverkande medlemmar. Dessutom kan kommunerna anses bilda en tredje kategori.   
Medlemsavgiften för kommuner var 100 euro, för ordinarie medlemmar 85 euro och för samverkande medlemmar 40 euro. 
Bägge medlemskategorierna berättigar till s.k. gratis hemsida via Webbhuset.

Följande organisationer är ordinarie medlemmar i Finlands svenska hembygdsförbund: 
Ebba Brahesamfundet, Jakobstad
Esbo hembygdsförening
Hembygdsföreningen Sydbottningar i Vasa
Ingå musei- och hembygdsförening
Jeppo hembygdsförening
Karlebynejdens hembygdsförening i Vasa
Korpo hembygdsförening
Kronoby hembygdsförening
Larsmo hembygdsförening 
Lojosamfundet
Nagu hembygdsförening
Nykarleby-Oravais hembygdsförening i Vasa
Nylands svenska hembygds- och museiförbund
Närpes hembygdsförening
Sagalundgillet – Kimito hembygdsforskare
Stundars, Korsholm 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/Kultur Österbotten
Svenska Österbottens hembygds- och museiförbund
Turkuseura-Åbosamfundet

Totalt 19 medlemsorganisationer
 
Följande föreningar är anslutna som samverkande medlemmar: 
Arktiska museet Nanoq, Jakobstad
Bennäs byaråd 2014
Björköby fornminnesförening
Brobyggarna, Sjundeå  
Degerby byaråd
Forsby-Ytterjeppo hembygdsförening
Föreningen Brage i Vasa
Gardberg Center, Raseborg
Gerby-Vestervik hembygdsförening, Vasa
Hembygdsföreningen Framstegsvännerna i Lotlax 2014
Hembygdsföreningen Hangögillet i Helsingfors 
Karis musei- och hembygdsförening
Karleby hembygdsförening
Korsnäs hembygdsförening
Korsnäs Mine Center
Kristinasällskapet
Kristinestadsnejdens hembygdsförening i Helsingfors
Kyrkslätts hembygdsförening
Kårböle Gille
Lappträsk hembygdsförening
Liljendal hembygdsförening
Malax museiförening
Munsala hembygdsförening
Nagu- och Korponejdens hembygdsförening i Helsingfors
Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare
Pargas hembygdsförening
Pargas släktforskare 
Pojo hembygdsförening
Pörtom hembygdsförening
Replot skärgårds hembygdsförening – Granösund
Sibbo hembygdsförening
Sjundby traditionsförening 
Snappertuna fornminnesförening 2014
Sundom bygdeförening, Vasa
Svensk förening i Åggelby 
Terjärv hembygdsförening
Tvärminne ungdoms- och hembygdsförening
Öja hembygdsförening
Övermark hembygdsförening

Totalt 36 medlemsorganisationer

Under året anslöt sig tre organisationer som samverkande medlemmar.
 
Kommuner:
Karleby
Nykarleby
Närpes
Raseborg  
4 kommunmedlemmar                                                  

Finlands svenska hembygdsförbund är medlem i Nordiska hembygdsförbundet, Föreningen Pohjola-Norden, Svenska studieförbundet samt ständig medlem i Svenska Folkskolans vänner. 

Hedersordförande
Brage Räfsbäck är förbundets hedersordförande. 

Hedersmedlemmar
Förbundet har fyra hedersmedlemmar: Gunvor Ekholm, Helsingfors, Margareta Segersven, Sjundeå, Erik Hannula, Larsmo och Li Näse, Kimitoön.
Kontaktverksamhet 
Finlands svenska hembygdsförbund har under året upprätthållit kontakter med sina medlemsorganisationer och de lokala hembygdsföreningarna. Föreningarna har fått information om verksamheten dels genom Hembygden samt ett flertal cirkulär, dels genom annonser och notiser i dagspressen. 
Förbundet har upprätthållit kontakt med Suomen Kotiseutuliitto (finska hembygdsförbundet), Sveriges hembygdsförbund, Nordiska hembygdsförbundet, Föreningen Minnesvårdarna, Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska studieförbundet, Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/KulturÖsterbotten.  
Peter Sjöstrand är medlem i styrelsen för Nordiska hembygdsförbundet och Tom Sandström är suppleant. Verksamhetsledaren är medlem i Undervisnings- och kulturministeriets delegation för föreningshusärenden och i ledningsgruppen för det årliga arrangemanget av Europeiska byggnadsarvets dagar (ERP).  


Förbundets förtjänsttecken
Hembygdsmedaljen
Hembygdsmedaljen i silver är förbundets högsta utmärkelse och utdelas sparsamt och endast till personer som gjort en insats av regional eller riksomfattande betydelse. Med medaljen följer ett diplom. FSH:s styrelse besluter om utdelning av medaljen.  
Medaljen återger förbundets logo, ankarjärnet, och devisen ”Förankrad i Hembygden”. Till medaljen hör ett band i blått och vitt.  Medaljen har designats av heraldikern Anders Segersven i Sjundeå och kostar 100 euro/st.

Förtjänstplaketten 
Förtjänstplaketten kan på basis av ansökan beviljas personer som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt arbetat för den finlandssvenska hembygdsrörelsen. 
Högst tre plaketter beviljas per år.  Priset är 70 euro/st. 

Förtjänsttecknet
Förbundets förtjänsttecken i silver instiftades år 2005. Tecknet kan beviljas av ordföranden och verksamhetsledaren under hela året. Förtjänsttecknet kan tilldelas personer som har utfört en aktiv insats inom det finlandssvenska hembygdsarbetet. Förtjänsttecken i silver kan beviljas under hela året. Pris 25 euro/st. 

Följande personer har erhållit utmärkelser 2015:

Hembygdsmedaljen i silver:

     Martin Nordman, Petalax hembygdsförening
     Einar Nyfors, Korsnäs kommun

Förtjänstplaketten:

     Evi Engström, Oravais hembygdsförening
     Sven Hästbacka, Terjärv hembygdsförening
Förtjänsttecken i silver:

    Gun Herranen, Åbosamfundet
Sten Enbom, Gritt Lindroos, Karl-Henrik Boxström, Ole Järvinen, Kaarlo Niinimäki,              Marita Niinimäki och Kaarina Nazarenko. Sibbo hembygdsförening.
Eivor Duvnäs, Christer Skullbacka, Göran Byskata och Kaj Knutar, Terjärv  hembygdsförening
Elisabet Åberg, Monica Nyman, Siv Långstedt, Björn Corander, Guy Nordström, Alf Hindersson, Berit Malmström, Leif Nyman, Christer Westerlund, Magnus Nyström och Rolf Biström, Ingå musei- och hembygdsförening


Ekonomi
Förbundet erhöll under året bidrag och understöd från följande fonder och stiftelser:
För verksamheten: 
	Statsbidrag, Undervisningsministeriet- och kulturministeriet
	Svenska kulturfonden för projekt Digihem
                      Emelie och Rudolf Gesellius stiftelse
                      William Thurings stiftelse
                      Aktiastiftelsen i Helsingfors
                      Svenska folkskolans vänner              
 
För tidningen Hembygden: Föreningen Konstsamfundet 
	
Delfinansiering för projekt Digihem: Föreningen Konstsamfundet
Delfinansiering för projekt Digihem: Harry Schaumans stiftelse

Finlands svenska hembygdsförbund framför ett hjärtligt tack till alla bidragsgivare.


Kansli och personal
Förbundets kansli är stationerat i Svenska folkskolans vänners lokaliteter i Helsingfors vid Annegatan 12.  Kansliet flyttades i februari från fjärde våningen till andra våningen.
Tom Sandström har varit anställd som verksamhetsledare och chefredaktör för tidningen Hembygden.
Marina Jonsson har på arvodesbasis handhaft ombrytningen av tidningen Hembygden.


