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Sportens Hus 12.03.2020 
Bästa medlemsförening! 
 
Vi som jobbar på förbundskansliet börjar känna oss hemmastadda här i Sportens hus i 
Sockenbacka, Helsingfors. Under år 2019 togs sjätte våningen i bruk dit bl.a. Finska 
simförbundet flyttade in under sensommaren. Nu har vi således tre av SFI-grenarnas fyra 
nationella grenförbund under samma tak (Finlands Friidrottsförbund, Finska Simförbundet och 
Finlands Cykel). Finlands Styrkelyftförbund har tillsvidare inte tänkt flytta bort från sina 
nuvarande utrymmen i Esboviken. Sportens hus ger dock skäl för sitt namn då här i skrivande 
stund verkar hela 61 idrottsorganisationer och drygt 400 mänskor jobbar här. 
 
Här nedan har vi samlat aktuell information och ber om att våra medlemsföreningar skulle 
uppdatera kontaktuppgifterna. Så – om du inte längre är rätt person för mottagandet av detta 
medlemsinfo ber vi dig vidaresända det till föreningens kontaktperson och samtidigt meddela 
oss om ändringen.  Tack på förhand! 

Svenska Finlands Idrottsförbunds förbundsmöte onsdagen den 22:e april 2020 
 
Medlemsföreningarna i Svenska Finlands Idrottsförbund SFI r.f. kallas härmed till stadgeenligt 
vårmöte onsdagen den 22 april 2020 kl. 18.00 på förbundskansliet i Sportens hus i Socken-
backa i Helsingfors. Frågor avsedda att upptas för behandling på vårmötet bör skriftligen 
meddelas förbundsstyrelsen, senast fyra veckor före mötet (25.3.2020).  
Arbetsordningen skickas till föreningarna senast två veckor före mötet. 

Årsrapport 
 
Årsrapporten är obligatorisk och en korrekt inlämnad årsrapport jämte betald medlemsavgift berättigar 
till samtliga tjänster och den service förbundet erbjuder. Rapporten fylls i på nätet.  Observera att det är 
mycket viktigt att årsanmälan görs senast den 31 mars 2020! På basen bl.a. av de siffror som 
meddelas kan Finlands Svenska Idrott söka statsunderstöd och understöd av fonderna, och SFI kan 
ordna prisvärda kurser och tillställningar som förut.  

Rapporten och adressuppgifterna skall också lämnas in ifall föreningen inte har någon aktivitet. Om din 
förening inte har någon verksamhet i SFI- grenarna (cykling, friidrott, kraftidrott eller simning)  för tillfället 
bör du välja en av de fyra grenarna i alla fall, andra alternativ finns inte. Välj då gärna den gren som 
faller närmast eller funnits med i föreningens verksamhet tidigare. Har föreningen flera grenar bör 
samtliga väljas på formulärets första sida. 

Observera att i fortsättningen är inlämnande av årsrapporten en förutsättning för deltagande i 
SFI:s kurser, tävlingar och evenemang och för erhållande av stipendier och understöd från SFI! 

Uppgifterna fylls i genom att klicka på länken: ÅRSRAPPORT 

https://www.lyyti.fi/reg/arsrapport-2020
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Medlemsavgiften 
Årsavgiften har höstmötet, som hölls 7.11.2019, fastställt till 50 eller 100 euro/medlemsförening 
för år 2020. Inom friidrotten betalar superelitföreningarna och inom simningen föreningar med 
flera än 99 licensidrottare en årsavgift lydande på 100 €, alla övriga medlemsföreningar åläggs 
att betala en årsavgift lydande på 50 €. Medlemsavgiftsfakturan skickas till föreningens kassör, 
till den av föreningen meddelade faktureringsadressen eller alternativt till föreningens officiella 
postmottagares adress.  
På förenämnda höstmöte var det ordförandeval och SFI har i dag nya förtroendevalda på 
samtliga tre ordförandeposter. Förbundsordförande Christine Suvanto, I viceordförande Johan 
Storbjörk och II viceordförande Christian Jansson som alla tre hade innehaft sin förtroendepost 
under tre mandat, dvs i sex år avtackades för sin insats förbundet till fromma. Christine 
förlänades med förbundets förtjänstmärke och de bägge viceordförandena med varsin 
silverplakett.  

Svenska Finlands Idrottsförbunds styrelse 
 

SFI:s styrelsesammansättning 2020 är följande  personlig ersättare 
Förbundsordförande   Stefan Mutanen   Tua Piiroinen 
I vice-ordförande   Inger Nabb    Pia Björkqvist  
II viceordförande   Mikael Stjärnfelt   Claes Hellström  
Cykelrådet   Marek Salermo    Juha Aintila 
Friidrottsrådet  Mikaela Ingberg  Björn Stenvik 
Kraftidrottsrådet  Magnus Häggblom  Johan Kidron 
Simrådet   Lotta Långström  Susanne Lindberg  

SFI-EVENEMANG 2020 
Utbildning, kurser  
 
Inom cyklingen ordnas vid behov  domar- och lagledarkurser och ett framtidsseminarium  

planeras till sommaren 
Inom friidrotten arrangeras  barnledarutbildning och tränarkurser vid behov 
Inom kraftidrotten ordnas domarkurser vid behov  
 
Förbundsmästerskap 
 
SFIM i bänkpress  04.04.2020  Mariehamn (ÅKK) 
SFIM i cykling, landsväg 07.06.2020  Borgå (i samband med Borgåloppet)  
SFIM i cykling, tempo  i juni 2020   Kyrkslätt, (i samband med Lapinkylän tempo)  
SFIM i friidrott   18-19.07.2020 Närpes (IF Kraft friidrott) 
SFIM i mångkamp  sommar 2020  plats öppen 
SFIM i simning  12-13.09.2020 Borgå (BS-PU) 
SFIM i styrkelyft  10.10.2019  Hangö (HIK) 
 
Övriga tävlingar 
 
Simkampen SFI-Stockholm 19-20-09.2020 Ålands idrottscenter i Godby 

https://sfi.idrott.fi/sfis-styrelse-konstituerade-sig/
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Läger 
Friidrottens sjutusanläger 09-12.01.2020 Kuortane Idrottsinstitut 
Cyklingens sjutusanläger 09-20.02.2020 Denia-området, Spanien 
Simningens sjutusanläger 06-08.03.2020 Ålands Idrottscenter, Godby 
Friidrottens sjutusanläger 27-29.03.2020 Kuortane Idrottsinstitut 
Friidrottens utlandsläger 14.04.-10.05.2020 Monte Gordo, Portugal 
Cyklingens juniorläger 1 juni   Hyrylä/Borgå   
Cyklingens juniorläger 2 augusti  Norrvalla, Vörå 
Simningens sjutusanläger augusti/september Ålands Idrottscenter, Godby 
Friidrottens sjutusanläger  22-25.10.2020 Kuortane Idrottsinstitut 
Cyklingens sjutusanläger  22-25.10.2020 Kuortane Idrottsinstitut  
Cyklingens banläger  november/december Velodromen i Falun, Sverige 
Simningens introläger 04-06.12.2020 Kuortane Idrottsinstitut 
 
Förbundsmöten 
Vårmöte  22.04.2020 kl. 18.00 Sportens hus, Sockenbacka, Helsingfors 
Höstmöte  24.10.2020 kl. 14.00 Kuortane Idrottsinstitut, Kuortane 
Samtliga förenämnda evenemangs tidpunkter med förbehåll för ändring av tidpunkt och plats. 
 
Visste du att 
 

 Idrottsgalan 25.1.2020 samtidigt fungerade som huvudfest för 75-årsfirande FSI 
premieringarna på idrottsgalan hittar du på FSIs hemsida 

 FSI:s nye generalsekreterare Henrika Backlund tillträder sin tjänst måndagen den 30 
mars 2020 

 SFI kommer i likhet med centralorganisationen FSI att digitalisera ekonomin och tecknar 
en Netvisor-licens i år. 

 SFI följer FSI:s jämställdhets- och likabehandlingsplan och kommer under året att 
implementera planen i förbundets verksamhet. Nu kan din förening ta del av projektet 
PSL:s (”på samma linje”) föreläsningar (de är kostnadsfria och skräddarsys enligt 
deltagarnas behov) Mera information om föreläsningarna får du HÄR 

 PSL utmanar alla föreningar till att nästa vecka delta i Temaveckan mot rasism 
 Hela 6 st. medlemsföreningar fyller  75 år i år (IF Länken, Kimito Sportförening, Lappträsk 

Idrottare, Malax IF, Virkby Start och Vårdö IK) och 2 föreningar fyller 90 år, nämligen 
Närpes Kraft och Oravais IF. 

 SFI har vid årsskiftet 2019/2020 förnyat hemsidorna och använder i dag 
publiceringsverktyget Word Press. Ge gärna feed back och kommentera innehållet i vår 
nya webbsida. 

 SFI förnyar kriterierna för utdelning av förbundets förtjänsttecken och hedersbetygelser. 
Föreningarna kan ansöka om SFI:s silverplakett, om förtjänstmärke samt guldplakett. 
Idrottsledare kan hedersammas med titeln diplomledare. Ansökningsförfarandet till det 
förenämnda kommer att läggas upp på förbundets hemsida efter att förbundsstyrelsen 
godkänt det nya förfaringssättet.  
 

https://idrott.fi/idrottsgalan/
https://idrott.fi/henrika-backlund-blir-ny-generalsekreterare/
https://sammalinje.fi/foreningsstod/
https://sammalinje.fi/veckan-mot-rasism/
https://sfi.idrott.fi/

