
MÅL DELMÅL Aktivitet

Utveckla 

förening Styrelsearbete, Möten 6 - 8 ggr/år Ny Långtidsplan 2019-2023 

Styrelsekurs/ utveckling 2 ggr/år

En gång kurs verksamhet/STEA. Andra kurs vad som är 

aktuellt.

Årsmöte HELSINGFORS

Strategi, kansli utveckla resurser STEA-AK-stöd regional klubb för äldre etableras

Fasta träffar regionalt start med "ledare" (stöd 

handledning)

Representation /Styrelse - bevaka och delta i nätverk

Information Webb, tryckmaterial

FST webbsida uppdateras regelbundet. Teckeneko video 

utbildning för nya/ assisterande media-redaktörer 

Konkret samarbete med YLE. Intressebevakning media 

samarbete med FDF

FST Dövas Bladet x 3. Information till medlemmar i sociala 

media/internet.

Intresse-

bevakning Språkarbete fisv tsp

Uppföljning och samarbete språkundervisning/övning för 

Finsv tsp- tolkutb

Språkbadsträffar 4 gånger om året

Språkplan ska vara känt för alla medlemmar och spridas.

Följa upp teckenspråksmaterial/producera eget/egna 

kurser

Material arbete arkivering och språkforskning stöd, 

samarbete med universitet/yrkeshögskolor för FinSSL

Dövmedvetenhet fisv döva, tsp

Genomförande drama och film inspelning, visa på 

regionala träffar

Dövas rättigheter

regional "kurs"  finl sve teckenspråkiga o. anhöriga, 

granska språklig service

Nätverk, partners

Planering och Prioritering av målsättningar för 

samarbeten/

WFD kongress i Paris

Social 

utbyte/stöd Medlemsverksamh Ledarutbildning teckenspråkiga 3 personer

Utfärd till platser enl förslag (museum, kryssningsbåt, 

skog/ruska)

Kurs enl förslag; hälsa/snacks,sushi,cirkus

Regional klubb startar

Utbildning medlemmar Distanskurs en gång. Erbjuda Stöd digital användn.

Finlandssvenska teckenspråkiga rf

2019

Verksamhetsplan



Stöda aktivt liv (äldre och familj) Senior delaktig i lokal äldreservice (kommun o privat org)

Uppföljning av SOTE, Åviks service

Familjeträffar 2 ggr regionala områden

Seniorkulturdag

Social 

utbyte/stöd Finlandssvenska tsp aktivt egen "kurs"

Träff med Finl Sve Döva på Åland

Södra kretsen lilla jul och möte FST ansvar

Finlandsvenska 

identitet Traditioner, kultur Svenska Tsp Dagen: Jakobstad

Lillajul Tammerfors

Sommarträff Österb.

Aktivt kulturarbete (fisv döva på 

scen)

Film och drama finsv dövas historia - framträdande 

Seniorkulturdag

Konstkurs del 2,  delta seniorkulturdag

Koordinera tolkning

Be Kultur för alla nätverk granska museer och festivaler 

information på teckenspråk

Dövas historia

Forts historia - arbetsgrupp; Bearbeta, dokumentation 

kurs, foto och video.


