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BILAGA 1 
 

Styrelsens förslag till medlemsavgift 2021 

 
ATT = Arbetstrygghetstjänster 
Nedsatt = Arbetslös, familjeledig eller på övriga sociala grunder  
En medlem har en viss kombination av medlemskategori, karriärstatus samt betalstatus. 
Arbetslösa eller familjelediga har möjlighet att ansöka om nedsatt medlemsavgift. Intyg från 
KOKO-kassan eller FPA förutsätts för beviljande av nedsatt avgift. Nedsatt avgift kan ansökas 
retroaktivt för arbetslöshet eller permittering.  
Medlemsavgiften för gifta/sambor gäller ordinarie medlemmar som är gifta eller sambor 
med en annan DIFF-medlem. Dessa får endast en tidning till hushållet. 
I vårt nya medlemsregister är e-fakturering möjlig. Medlemmarna kan smidigt beställa 
efaktura via sin nätbank genom att lägga till DIFF – Ingenjörerna som e-fakturaleverantör. 
Vid beställning av e-faktura väljer medlemmen själv att få fakturan i 1, 4 eller 12 rater. 
Medlemsfakturan till de medlemmar som inte valt e-fakturering skickas ut i februari-mars 
och då i en rat för hela året. Medlemsavgifterna är avdragbara i beskattningen. 
Obetald medlemsavgift räknas inte som avslutande av medlemskap. Avslutande av 
medlemskap görs skriftligt. 

       
       

  Basavgift  
€ 

ATT  
€ 

Rabatt  
€ 

Kassa  
€ 

€  
/år 

€ 
/månad  

Ordinarie medlem 171 160,8   66 397,8 33,15 

Ordinarie 
medlem/Nedsatt 

171 160,8 -277,8 66 120 10,00 

Ordinarie   medlem/ 
Gift/sambo 

171 160,8 -42 66 355,8 29,65 

Nyutexaminerad ingenjör 171 160,8 -162 66 235,8 19,65 

Utlandsmedlem 60       60 5,00 

Utlandsmedlem med ATT 
utan kassa 

60 160,8     220,8 18,40 

Utlandsmedlem med ATT 
och kassa 

60 160,8 -33,6 66 253,2 21,10 

Pensionär 78       78 6,50 



 
 
 

BILAGA 2 
 

Verksamhetsplan år 2021  
(Styrelsens förslag till valmötet 24.11.2020) 

 

Inledning 
DIFF är de finlandssvenska ingenjörernas förbund. Grunden för DIFFs verksamhet 
är att vi erbjuder våra medlemmar en mångsidig, personlig service på svenska. 
Speciell vikt läggs på att medlemmarna snabbt får svar på sina frågor. 
Verksamheten utgår från strategin för åren 2021–2025 och koncentreras till de 
fyra strategiska målen; Engagerad medlemskår, tydlig kommunikation, aktiv 
intressebevakning och starka samarbeten. DIFFs syfte är att främja den tekniska 
utvecklingen samt tillvarata, utveckla och främja sina medlemmars intressen på 
de tekniska, ekonomiska och sociala områdena. I detta jobb stöder vi utvecklingen 
av ingenjörernas arbetsliv samt bidrar till den demokratiska samhällsutvecklingen 
och den sociala välfärden.  

DIFF bevakar medlemmarnas intressen, skapar nätverksplatser och informerar 
om aktuella frågor och teman. Förbundet är även tillgängligt vid konflikter och 
arbetsplatstvister.  

DIFF strävar efter att ordna både fysiska och digitala mötesplatser, och följer med 
situationen kontinuerligt för att vid behov omorganisera vår verksamhet.  

DIFF har (9.11.2020) 3378 medlemmar varav 2335 är ordinarie och 1043 är 
studerandemedlemmar. Av dessa är 447 pensionärsmedlemmar och 41 
utlandsmedlemmar. Medlemmarnas behov och önskemål är utgångspunkten för 
all verksamhet. DIFF har som mål att hålla tät kontakt med medlemmarna och vara 
lättillgängliga.   

 

 

 



 
 
 
STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR 

Engagerad medlemskår  

DIFF arbetar för att erbjuda olika intressanta delområden som medlemmarna 
aktivt tar del av och känner att är relevanta för dem. Genom mötesplatser kan 
medlemmarna utveckla sin kompetens och nätverka med andra medlemmar.    

Tydlig kommunikation  

DIFF erbjuder personlig service på svenska och informerar medlemmarna om 
aktuella ärenden och arbetspolitiska agendor. Kommunikationskanalerna är väl 
utvalda och sådana som medlemmarna själva använder.   

Aktiv intressebevakning  

DIFF ska behålla sin position i Akava och stärka sin roll som intressebevakare. DIFF 
koncentrerar sig på frågor som direkt berör medlemmarna och det svenska 
språket.  

Starka samarbeten  

Samarbetsparterna består av andra fackförbund inom samma branscher, 
finlandssvenska organisationer, yrkeshögskolor samt intresseföreningar med 
samma målsättningar. Tillsammans bevakar man ingenjörernas utbildning, 
rättigheter, ställning i samhället och det svenska språket. Man stöder också 
varandra med gemensamma avtal om tex. program och medlemsregister.  

 

ALLMÄNNA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN OCH  
MÅLSÄTTNINGAR ÅR 2021 

Målet är att stärka DIFFs roll som påverkare i samhället. DIFF skall vara det 
naturliga alternativet för alla finlandssvenska ingenjörer och även det naturliga 
alternativet för media att kontakta angående arbetslivsfrågor. 

Under året fokuserar vi på att förstärka vår roll som intressebevakare och 
återuppliva medlemmarnas engagemang i verksamheten. Detta gör vi genom att  
 



 
 
 
förtydliga kommunikationen, stöda avdelningarna i sitt arbete och göra en 
omfattande medlemsenkät om medlemmarnas intressen och åsikter.  

 

Aktiviteter 

Styrelse kick-off och styrelseutbildningar  

Styrelsearbetet ska vara intressant, givande och lockande. Därför ska 
organisationen satsa på att styrelsen har tillräckligt med vägkost för att kunna ta 
modiga beslut och göra upp klara riktlinjer för DIFFs verksamhet. Som medlem i 
Förbundsarenan har förbundets styrelse möjlighet att delta i Styrelse-dagarna. 
DIFF strävar även till att arrangera kick-off för styrelsemedlemmarna i mån om 
möjlighet.  

 
Seminarier, webbinarier och kurser 

En del av DIFFs verksamhet är att erbjuda kompetensutvecklande evenemang 
samt ett finlandssvenskt nätverk. Vi väljer ut våra evenemang med omtanke, 
samarbetar med andra organisationer, marknadsför för medlemmarna 
intressanta evenemang inom branschen och skapar mötesplatser där 
medlemmarna kan träffa varandra. På yrkeshögskolorna arrangerar vi 
förberedande kurser inför arbetslivet som komplement till utbildningen samt 
möjlighet till kontakter för framtiden.  

  

Avdelningsverksamhet 

Österbotten, Åland och Åbo har egna avdelningar sedan tidigare. För att skapa 
jämställdhet bland medlemmarna och förtydliga DIFFs organisation har det 
grundats en Nylandsavdelning under år 2020. Alla avdelningar har en egen 
styrelse som planerar avdelningens verksamhet. De olika avdelningarna har en 
egen budget som de ska förvalta på bästa möjliga sätt. Verksamheten anpassas 
till regionen och med beaktande av samarbetspartners.  

De olika utskotten och intressegrupperna är direkt underställda DIFF och TFiF. 
Styrelsen utser representanter till dessa.   



 
 
 
Utskott och intressegrupper som fortsätter under året är Seniorutskottet, 
Programutskottet, Etik- och miljöutskottet, Kompetensutskottet, Intressegruppen 
för teknisk svenska, Intressegruppen för teknikhistoria samt Quintec. 

 

Mål:  

- Förstärka vi andan i de olika regionerna och göra steget lägre för att gå med 
i verksamheten. 

- Erbjuda kvalitet framom kvantitet i frågan om evenemang och mäta 
deltagarnas engagemang framom antal deltagare.  

- Återuppliva medlemmarnas aktivitet i verksamheten och nätverk.  

 

Intressebevakning  

Intressebevakningen är grunden för DIFFs verksamhet.   

Under året kommer DIFF att klargöra vilka frågor som organisationen kommer att 
lägga tyngd på nu och i framtiden. Till dessa hör bl.a. frågor som bör lyftas fram i 
kollektivavtalsförhandlingarna som påbörjas under året. Tyngdpunkterna tas även 
från den omfattande medlemsenkäten, som genomförs under året 2021. När den 
nya strategin för intressebevakningen är klar kommer vi att informera våra 
målsättningar via våra egna kommunikationskanaler samt via media. Vi driver 
aktivt frågorna i samarbetsorgan där vi har representationsrätt. 

DIFF har närvaro- och yttranderätt i YTN:s styrelse samt en representant i 
stödgruppen för YTN teknologi-industriutskottet.  

DIFFs verksamhetsledare har närvaro- och yttranderätt i Akavas styrelse. DIFF har 
även representationsrätt i Akavas övriga centrala organ.   

För att stöda våra förtroendevalda ute på arbetsplatserna ordnas träffar och 
informationstillfällen för dem. Vi fortsätter med arbetsplatsbesök och 
informationsmöten på orter med många DIFF-medlemmar i mån om möjlighet. 
Med hjälp av företagsvisa lunchträffar och after works stärker vi kontakten ut till 
arbetsplatserna. Vi erbjuder stöd till förtroendemän och medlemmar i företag 
med samarbetsförhandlingar. 



 
 
 
Företagarmedlemmarnas intressen bevakas via Akateemiset Yrittäjät AKY, där 
DIFF har en suppleantplats i styrelsen.  

Den internationella intressebevakningen sköts via ANE (Association of Nordic 
Engineers) och Engineers Finland. Genom ANE får vi en gemensam nordisk röst 
som lobbar aktivt gentemot EU och nordiska rådet för att lyfta fram ingenjörernas 
intressen. DIFF är även representerat på det årliga Nording-mötet som 2021 hålls 
i Ålesund, Norge. 

DIFF arbetar också tätt med yrkeshögskolorna för att trygga en kvalitativ och 
konkurrenskraftig utbildning. Vi besöker skolorna för diskussioner med ledningen 
och företag samt har en aktiv kontakt med studerandemedlemmar för att 
identifiera problem och möjligheter.  

 

Mål:  

- Representation i för oss relevanta organ.  

- Skapa en tydlig plan för intressebevakningen och identifiera frågor som 
medlemmarna vill att vi ska jobba för.  

- De finlandssvenska yrkeshögskolorna ska stödas i att kunna bibehålla en 
mångsidig och modern utbildning, som ger underlag till en lång karriär och 
livslångt lärande.  

 

Kommunikation  

DIFFs främsta informationskanaler är våra medlemsbrev, vår webbsida, sociala 
medier och medlemstidningen DIFFerens. Vi förmedlar relevant information från 
arbetsmarknaden, inbjudningar till fortbildningar och evenemang, aktuella 
förändringar och undantagsvillkor samt medlemsförmåner. Under året lanseras 
medlems-appen som utvecklats i samarbete med Member+.  

 

Mål:  

- DIFFerens utkommer fyra gånger i året med nya infallsvinklar och 
medlemsspecifik information.  



 
 
 

- E-post-meddelanden utvecklas och ska vara lätta att läsa.  

- Webbsidan ska organiseras och bli enklare att söka information från.  

- Via sociala media ska vi nå nya målgrupper och knyta nya relationer.  

 

Medlemstidskrifter  

DIFF erbjuder medlemstidningen DIFFerens och det finlandssvenska 
affärsmagasinet FORUM för sina ordinarie medlemmar. Insinööri-lehti kan 
avgiftsfritt beställas av våra medlemmar. Vi utreder under året alternativ eller 
komplement till dessa tidningar. 

 

Samhällsansvar och synlighet  

DIFF synliggör i verksamheten arbetsmarknadsfrågor och hållbar utveckling. 
Samhällsansvaret betonas genom att vi grundar våra strategier på fakta. 
Samhällsutvecklingen har till stora delar drivits fram av ingenjörer. En hållbar 
framtid kräver att ny teknik utvecklas av våra ingenjörer och vi uppmuntrar detta 
genom att informera om nya innovationer. Med bloggen Kugghjulet ger vi våra 
medlemmar och anställda en kanal för att berätta mer om vardagen för ingenjörer 
samt lyfta fram viktiga samhällsfrågor. 

Med stipendier för utbytesstudier uppmuntrar vi studerande att skaffa breda, 
globala nätverk. Vi uppmuntrar studerande att skriva sina slutarbeten på svenska 
genom att belöna de som är skrivna på bäst teknisk svenska med stipendier.  

Vi stöder medlemmar som ställer upp i val genom att erbjuda synlighet i våra 
kanaler för medlemmar som ställer upp i val under förutsättning att de 
respekterar förbundets värderingar.  

 
 

Mål:  

- Främja hållbar utveckling genom att lyfta upp ingenjörernas viktiga roll 

- Uppmuntra studerande till att använda svenska och skapa breda nätverk 



 
 
 

- Grunda strategier och beslut på fakta 

- Stöda samhällsengagemang genom att erbjuda synlighet för medlemmar 
som ställer upp i val 2021. 

 

Medlemskartläggning  

Under året görs en omfattande kartläggning av våra medlemmar och deras 
intressen. Resultaten publiceras i en rapport som även delges till våra 
samarbetspartners. Rapporten står som grund för DIFFs långsiktiga strategi och 
ska skapa klarhet i verksamheten.  

 

Mål:  

- Kännedom om våra medlemmar 

- Insamling av åsikter, utmaningar, behov och önskemål  

- Insamling om åsikter om DIFFs verksamhet och tyngdpunktsområden   

 

Administration och ekonomi 

DIFFS medlemmar kallas till årsmöte inom mars-april och valmöte inom 
november-december. Styrelsen ansvarar för förbundets intressen och förvaltning 
mellan förbundsmötena. Styrelsen sammankommer regelbundet. 

Det operativa arbetet sköts av kansliets personal under ledning av 
verksamhetsledaren. DIFFs kansli finns i Akava/OAJ-huset i Böle i Helsingfors. DIFF 
har även ett kontor i Vasa på Novia. Personalen arbetar på distans vid behov.   

 

Medlemsavgifterna är den viktigaste inkomstkällan och skall på längre sikt täcka 
verksamhetskostnaderna. För att vända en negativ medlemsutveckling har extra 
resurser satsats de senaste åren och denna satsning fortsätter under 2021. 
Underskottet för ordinarie verksamhet täcks med avkastning av placerat kapital.  



 
 
 
DIFF samarbetar brett med många olika aktörer. DIFF fortsätter som medlem i 
Förbundsarenan. Samarbetsavtal med TFIF, Insinööriliitto och Föregångarna ger 
våra medlemmar tillgång till en utvidgad service. Vi söker hela tiden aktivt 
samarbete med andra organisationer för att ytterligare stärka vår verksamhet.  

 

Mål:  

- Styrelsearbete som fungerar smidigt och där styrelsemedlemmarna 
upplever styrelsearbetet som givande  

- En plan för långsiktigt hållbar finansieringsbas  

- Utvärdering av förändringarna i verksamheten 

 



 
 
 

BILAGA 3 

Budget 2021 

ORDINARIE VERKSAMHET Budget 
2021 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Utfall 
2019 

INTÄKTER 
Kansli-intäkter 7 600 3 000 4 920 4 312 

Deltagaravgifter 2 570 9 000 1 487 4 628 
Hyresintäkter 34 980 33 500 36 002 33 269 
TOTALT 45 150 45 500 42 409 42 209 

KOSTNADER 
Personalkostnader 
Löner och arvoden -197 365 -243 661 -216 743 -179 948 
Personalbikostnader -54 436 -74 411 -48 791 -46 783 
TOTALT -251 801 -318 072 -265 533 -226 731 

Avskrivningar 
Avskrivning på immateriella 
rättigheter 

-27 590 -35 000 -43 779 -43 779 

Avskrivning på maskiner och 
inventarier   

-2 000 
   

TOTALT -27 590 -37 000 -43 779 -43 779 

Organisation 
Organisationskostnader -51 313 -47 204 -43 359 -56 462 

Nordiskt mm samarbete -2 000 -2 700 -1 313 -486 
Studerandeverksamhet -13 000 -29 250 -11 327 -23 996 
Kansliutgifter -91 758 -91 400 -96 461 -139 996 
Drift av medlemsregister & 
webbsidor   

-1 000 -500 -13 912 

TOTALT -158 071 -171 554 -152 960 -234 851 

Kommunikation 
Forum -75 200 -65 000 -112 866 -76 918 

DIFFerens & Medlemsbrev -15 000 -12 501 -15 941 -14 056 
TOTALT -90 200 -77 501 -128 807 -90 974 



 
     

Arbetstrygghetstjänster 
Akava och YTN -52 561 -49 200 -49 263 -49 275 

Jurist- och rättskyddstjänster -75 720 -92 000 -68 675 -60 567 
KOKO-kassa -117 018 -115 000 -117 520 -127 044 
Övriga arbetsmarknadskostnader -7 000 -9 001 -3 478 -4 712 
TOTALT -252 299 -265 201 -238 935 -241 598 

YRKESKÅRVERKSAMHET 
Regionalverksamhet -38 560 -35 599 -27 081 -40 898 

Samarbetskostnader -7 000 -4 000 -205 -6 146 
TOTALT -45 560 -39 599 -27 286 -47 044 

Lägenheter (Vasa) 
Bolagsvederlag -27 637 -6 000 -30 677 -18 224 

Kostnader (reparationer, 
städning etc) 

-1 500 -1 500 -2 322 -1 888 

TOTALT -29 137 -7 500 -32 999 -20 112 

ORDINARIE VERKSAMHETENS 
UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT -809 509 -870 927 -847 891 -862 880 

MEDELANSKAFFNING 
Medlemsavgifter 734 958 745 000 696 612 693 293 

Faktureringskostnader -5 000 -5 000 -4 171 -4 507 
TOTALT 729 958 739 999 692 442 688 786 

INTÄKTER TOTALT 780 108 790 499 735 502 735 502 

KOSTNADER TOTALT -859 658 -921 426 -909 596 -909 596 

RÄKENSKAPSPERIODENS 
RESULTAT 

-79 551 -130 927 -174 094 -174 094 

 

 



 
 
 

BILAGA 4 
 

Valkommitténs förslag till styrelse 2021 

Enligt stadgarna skall DIFFs styrelse ha en ordförande, en första viceordförande, 
en andra vice ordförande och 4-8 övriga ledamöter. Mandatperioden är 2 år. 
Mandatperioden tar slut vid årsskiftet för Agneta Skogster-Järvi (ordförande), 
Thomas Mård (andra viceordförande) och Simon Lintu. 

Valkommittén föreslår att antalet styrelsemedlemmar 2021 är sex plus 
ordförande, vice ordförande och andra viceordförande. 

Till ordförande 2021-2022 föreslår valkommittén Thomas Mård 
Till II:a viceordförande 2021-2022 föreslår valkommittén Harriet Katajisto 
Till styrelsemedlemmar 2021-2022 föreslår valkommittén  
Agneta Skogster-Järvi och Simon Lintu. 

Valkommitténs förslag till styrelsehelhet 2021 

 
Revisor och verksamhetsgranskare 

Till revisor och verksamhetsgranskare för 2021 föreslås: 
CGR Sauli Salmi, PriceWaterhouseCooper (suppleant revisorsamfund PWC) 
Nina Norrman, suppleant Siru Lönnqvist 

DIFF styrelse 2021 Invald  Mandat 
börjar  

Mandat 
Upphör  

 1.1. 31.12 
Thomas Mård, ordförande 2015 2021 2022 
Johnny Lindström 
              I:a vice ordförande 

2019 2020 2021 

Harriet Katajisto,  
              II viceordförande 

2020 2021 2022 

    
Agneta Skogster-Järvi 2014 2021 2022 
Britt Wilander 2014 2020 2021 
Simon Lintu 2017 2021 2022 
Antti Suvilehto 2016 2020 2021 
Christoffer Herala 2020 2020 2021 
Christian Ekblad 2020 2020 2021 



 
 
BILAGA 5 
 

Valkomitté 2021 
 

Simon Lintu, ordförande 2018- 

Henrik Hellbom 2020- 

Johan Storvist 2019- 

Två till från valmöte. 
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