
 

JÄRNVÄGSMANNAGATAN 6, 00520 HELSINGFORS       040 585 0972      KANSLI@DIFF.FI   

Årsmöte 2022                                               Protokoll 
 
 
 
Tid:      Tisdagen 26 april 2022 klockan 17:00, möjlighet att ansluta från 16:30 
Plats:   Distansmöte via Teams. Ordförande och verksamhetsledare tillsammans i Åbo 
 
§ 1. Mötet öppnas, röstlängden fastställs 
 
Förbundets ordförande Thomas Mård öppnade mötet kl. 17:03 
 
Konstaterades att mötet har 20 deltagare varav 18 röstberättigade. Under mötet anslöt 
ytterligare 1 deltagare vilket gjorde att totalantalet deltagare var 21 varav 19 var 
röstberättigade. 
 
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
Thomas Mård föreslogs till ordförande och Jan Westin till vice ordförande 
 
Beslut: Till ordförande för mötet valdes Thomas Mård och till  vice ordförande Jan Westin. Till 
sekreterare valdes förbundets verksamhetsledare Viktor Kock 
 
§ 3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare för mötet 
 
Harriet Katajisto och Christian Ekblad föreslogs till protokolljusterare och rösträknare 
 
Beslut: Till protokolljusterare och rösträknare valdes Harriet Katajisto och Christian Ekblad 
 
§ 4. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet 
 
Kallelse till mötet ingick i DIFFerens nr 1/2022. Kallelse har även lagts ut på förbundets 
webbsida, ingått i medlemsbrev 3/2022 samt på Instagram och Facebook. 
 
Beslut: Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutsfört 
 
§ 5. Godkännande av föredragningslistan 
 
Föredragningslista med verksamhetsberättelse och bokslut har publicerats på förbundets 
webbsidor 13.4 och sänts till anmälda 20.4.  
 
Diskussion: Ralf Nikander ville att vi även diskuterar matrikelregistret på våra medlemmar 
samt några övriga ärenden. 
 
Beslut: Föredragningslistan godkändes och allmän diskussion hänvisades till övriga ärenden 
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§ 6. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2021 presenteras 
 
Verksamhetsledaren presenterade verksamhetsberättelse och bokslut.  
 
Diskussion: Sidan 9 korrigera Filicia (Christian Ekblad) 
 
Beslut: Verksamhetsberättelsen och bokslutet fastställdes med den påpekade ändringen i § 8 
 
§ 7. Revisionsberättelse och verksamhetsgranskarens berättelse 2021 presenteras 
 
Revisionsberättelsen och verksamhetsgranskningsberättelsen presenterades av 
verksamhetsledaren.  
 
Beslut: Revisionsberättelsen och verksamhetsgranskarens berättelse noterades till kännedom 
 
§ 8. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse samt åtgärder med anledning 
av dem eller revisionsberättelsen 
 
Styrelsen har gått igenom och undertecknat bokslutet 2021 samt tagit del av 
revisionsgranskningen och verksamhetsgranskningsberättelsen.  
 
Styrelsen föreslår att bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställs och att 
revisionsberättelsen och verksamhetsgranskningen antecknas till kännedom 
 
Diskussion: 
 
Beslut: Bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställdes.  
 
 
§ 9. Åtgärder med anledning av verksamhetsårets resultat 
 
Styrelsen föreslår att överskottet för 2021 på 457 375,83 € överförs till förbundets kapital. 
 
Beslut: Verksamhetsårets överskott överförs till förbundets kapital. 
 
§ 10. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och redovisningsskyldiga 
 
Under § 10 fungerade Jan Westin som mötesordförande. 
 
Beslut: Styrelsen och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet 
 
 
§ 11. Övriga ärenden 
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- Ordförande Thomas Mård gav information om att Insinööriliitto har börjat aktivera sig kring 

läroverksingenjörernas klassificering och hur DIFF drivit frågan 

 

- Mats Wiljander tog upp samarbetet med TFiF. I olika utskott i samarbete med TFiF har han 

upplevt att DIFF tagit avstånd från samarbetet. Energiteknikutskottet ordnar en del 

evenemang som vi inte kan delta i, vi borde vara med där och knyta kontakter. Uppmuntra 

studerande att delta i olika föreläsningar även på distans. 

 
- Ralf Nikander tog upp seniorutskottet och vem som har valts in i utskotten. Kenneth 

Jönsson är utsedd till verksamhetsgranskare vilket jurister som Ralf pratat med inte går då 

han har andra uppdrag i föreningen. Ralf ville även att juniorernas rösträtt i föreningen 

diskuteras och att ett beslut att inte ge dem rösträtt tas. Ralf konstaterade också att styrelsen 

bestämmer allt i föreningen och att verksamhetsledaren måste förstå det. Varför togs 

katalogen ner? Hur kan vi bättre bevara intresseföreningen utan att stämplas som 

fackförening. 

 
- Harriet Katajisto förklarade hur GDPR lade käppar i hjulen för katalogen. Hon 

kommenterade även den viktiga rollen som fackförbund och att det kom fram väldigt starkt i 

vår medlemsundersökning att intressebevakning var främsta orsaken till medlemskap. 

  

- Thomas Mård kommenterade att inga nyutexaminerade skulle gå med ifall vi inte skulle 

bevaka arbetsmarknadsfrågor. Det är ännu viktigare idag än tidigare vilket även vår 

medlemsundersökning visar. Thomas konstaterade också att inga beslut tas under övriga 

ärenden och påpekade att vi inte diskuterar personfrågor här. 

 

- Verksamhetsledaren Viktor Kock kommenterade kort att man kollat upp angående 

verksamhetsgranskaren och att det inte finns några juridiska hinder. Kenneth Jönsson har 

dock avsagt sig övriga uppdrag i föreningen för att undvika spekulationer om 

intressekonflikter. 

 
- Roni Huttunen kommenterade kommande evenemang via KU och att han nog ser att 

samarbetet med TFiF fungerar. Hoppas få med yngre medlemmar. 

 

Beslut: Diskussionen under övriga ärenden antecknades till kännedom 

 
 
§ 12. Mötets avslutande 
 
Thomas Mård tackade mötesdeltagarna och önskade dem en solig coronafri sommar. 
 
Mötet avslutades klockan 18:21 
 
 
 
Protokollet undertecknat elektroniskt 
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Thomas Mård, ordförande                                         Viktor Kock, sekreterare 
 
 
 
Harriet Katajisto, protokolljusterare                       Christian Ekblad, protokolljusterare 
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Bilaga § 1 

 
Deltagarlista årsmöte 2022 

 
Lars-Johan Andersson  § 2 -> 
Christian Ekblad 
Mathias Holmlund 
Roni Huttunen 
Jan-Anders Håkans 
Kenneth Jönsson 
Harriet Katajisto 
Viktor Kock 
Tomas Lillhonga 
Johnny Lindström 
Thomas Mård 
Ralf Nikander 
Patrik Norrgård 
Johan Skjäl 
Agneta Skogster-Järvi 
Johan Storvist 
Conny Söderholm 
Jan Westin 
Mats Wiljander 
Sabina Sjölund (utan rösträtt) 
Hanna Wassholm (utan rösträtt) 
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Årsmöte 2021                                               Föredragningslista 
 
 
 
Tid:      Tisdagen 26 april 2022 klockan 17:30, möjlighet att ansluta från 17:00 
Plats:   Distansmöte via Teams.  
 
§ 1. Mötet öppnas, röstlängden fastställs 
 
 
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
 
§ 3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare för mötet 
 
 
§ 4. Mötets stadgenlighet och beslutsförhet 
 
 
§ 5. Godkännande av föredragningslistan 
 
 
§ 6. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2020 presenteras 
 
§ 7. Revisionsberättelse och verksamhetsgranskarens berättelse 2020 presenteras 
 
§ 8. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse samt åtgärder med anledning av dem 
eller revisionsberättelsen 
 
§ 9.  Disponerande av överskott 
 
§ 10. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och redovisningsskyldiga 
 
§ 12. Övriga ärenden 
 
§ 13. Mötets avslutande 
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För år 2021 hade DIFF fyra strategiska mål; En-
gagerad medlemskår, tydlig kommunikation, 
aktiv intressebevakning och starka samarbeten. 
DIFFs syfte är att främja den tekniska utveck-
lingen samt tillvarata, utveckla och främja sina 
medlemmars intressen på de tekniska, ekonom-
iska och sociala områdena. I detta jobb stöder 
vi utvecklingen av ingenjörernas arbetsliv samt 
bidrar till den demokratiska samhällsutvecklin-
gen och den sociala välfärden. 

På kansliet jobbade under 2021 Viktor Kock 
som verk¬samhetsledare. Antonia Grahne-Zach 
fungerade under året som studerandeansvarig 
och Sabina Sjölund vikarierade Hanna Wass-
holm fram till augusti då Sabina anställdes med 
ansvar för marknadsföring och kommunikation. 
Personalkostnaderna understeg budget med 
8,1 %. Främst berodde detta på att en del av per-
sonalen tog ut semesterpremie i ledigt samt få 
arbetstimmar för studerandeombuden.

Under hösten tog styrelsen beslut om att beta-
la bort bolagslånet för bostäderna på Kaptens-
gatan i Vasa. På grund av detta visar ordinarie 
verksamhet ett underskott på 340 455,05 € jäm-
fört med ett budgeterat underskott på 79 551 €. 
Utan bortbetalningen av lånet är underskottet 
60 327,11 €. Resultatet efter finansiella intäkter 
visar ett överskott på 169 949,27 €.  

DIFFs årsmöte 2021 ordnades som distans¬möte 
via Teams 20 april. I mötet deltog 31 personer av 
vilka tre saknade rösträtt. Valmötet 23 novem-
ber ordnades som hybridmöte och samlade 25 
deltagare varav 22 var röstberätti¬gade. Styrels-
en höll under året 14 protokollförda möten.

En stor medlemsundersökning genomfördes 
under hösten. Den besvarades av 730 medlem-
mar och skall fungera som grund för strategiar-
betet som påbörjas 2022.

ÅRET SOM GÅTT

Ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster 
hade liksom tidigare år även 2021 rätt till juridisk råd-
givning av Insinööriliittos jurister.  För att ge snabbare 
service besvarade DIFFs personal på enklare frågor och 
gav lättare rådgivning. Lönerådgivning och lönestatis-
tik gavs också i samarbete med Insinööriliitto. Frågor 
gällande avtal om uppsägning ökade märkbart i slutet 
av året. 

DIFF lyfte under året fram problematiken kring klassi- 
ficeringen av ingenjörsexamen från läroverk. I Finlands 
rapportering till EQF har denna examen utelämnats 
vilket ställer till problem, speciellt ifall läroverksingen-
jörer söker offentliga tjänster eller vidareutbildning. 
Problematiken lyftes fram i en artikel i HBL 7.10 och 
DIFF var i kontakt med ansvariga myndigheter, politi- 
ker samt andra förbund för att hitta en lösning. Arbetet 
med att lösa frågan fortsätter.

Den övergripande intressebevakningen för DIFFs med-
lemmar inom privata sektorn sköttes via De Högre Tjän-
stemännen (YTN) och inom den offentliga sektorn av 
FOSU (JUKO). DIFF har representation i båda förhand- 
lingsorganen.

 Under hösten påbörjades de första förhandlingarna 
om nya kollektivavtal inom privata sektorn. Först ut var 
branscherna inom teknologiindustrin (teknologibran-
schen, planerings- och konsultbranschen samt dataser-
vicebranschen). Stor osäkerhet rådde inför förhandling- 
arna då Teknologiindustrin rf. under våren meddelade 
att de inte längre förhandlar om kollektivavtal utan bil-
dar en ny förening, Teknologiindustrins arbetsgivare rf, 
som sköter förhandlingarna. Information om vilka före-
tag som är medlemmar i den nya föreningen drog ut 
på tiden vilket var ett stort orosmoment med tanke på 
täckningsgraden och kollektivavtalens allmänbindning. 
Tillräckligt många arbetsgivare från teknologibrans- 
chen samt planerings- och konsultbranschen anslöt sig 
för att kollektivavtalen även i fortsättningen skall är all-
mänbindande men inom dataservicebranschen binder 
avtalen i framtiden enbart organiserade företag.

I november och december rådde avtalslöst tillstånd 
inom teknologiindustrin. Som en påtryckningsåtgärd 

utfärdade YTN övertidsförbud in teknologiindustrins 
branscher. Kring jul strandade förhandlingarna mellan 
Teknologiindustrins arbetsgivare, Pro och Industrifack-
et. YTN fortsatte att förhandla intensivt under jul- och 
nyårshelgen men kunde på nyårsaftonens möte kon-
statera att ingen lösning nåddes under 2021. De största 
meningsskiljaktigheterna gällde löneförhöjningarnas 
storlek och uppbyggnad. För YTN var en allmän förhöj- 
ning en kärnfråga. Avtalsförhandlingarna gav ändå 
resultat då nya kollektivavtal kunde undertecknas 
2.1.2022. Att YTN var den första arbetstagarparten att 
underteckna nya kollektivavtal var historiskt.

Under året erbjöd DIFF sina medlemmar karriärsser-
vice via Insinööriliitto och Föregångarna. Stöd till med-
lemmar som drabbats av arbetslöshet utvecklades 
under året. I tillägg till arbetsplatsbörsen på portalen 
delades arbetsplatsannonser från företag på Insta-
gram Stories vilket uppskattades av våra medlemmar. 
Pandemins inverkan på arbetslösa syntes ännu i början 
av året, i januari lyfte 92 medlemmar arbetslöshetsun-
derstöd från KOKO-kassan. I december var antalet 34, 
vilket motsvarar nivån före pandemin. 

För att stärka det nordiska samarbetet och den gemen-
samma intressebevakningen deltog verksamhetsle-
daren i det årliga Nording-mötet som ordnades digitalt 
19.8. DIFF var medarrangör till det årliga NIL-mötet som 
ordnades i Helsingfors 15-17.11. 

INTRESSEBEVAKNING
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Den enskilt viktigaste formen för att värva ordinarie 
medlem¬mar var även under 2021 kontakten till ny- 
utexaminerade ingenjörer. Eftersom det är betydligt 
svårare att få kontakt med nyutexaminerade som inte 
är studerandemedlemmar hos oss fortsatte satsnin-
gen på att få en större andel av studeranden på yrkes- 
högskolorna att bli medlemmar. 

2021 registrerades 76 nya ordinarie medlemskap vilket 
är samma som 2020, mindre än 2019 då antalet var 100 
men fler än 2018 då antalet var 71. En stor del utexa- 
minerade valde att studera vidare och färre utexami- 
nerades. 

Speciell vikt lades under året på att snabbt svara på 
inkomna frågor samt på att nå ut även till medlemmar 
som inte kontaktar kansliet. I regel kunde frågor bes-
varas inom ett par arbetsdagar och under året doku-
menterades personlig kontakt till 800 av våra medlem-
mar. 

Antalet avslutade medlemskap fortsatte att minska, 
2021 avslutades 82 ordinarie medlemskap jämfört 
med 88 medlemskap år 2020, 136 medlemskap år 2019 
och 153 medlemskap år 2018.

En viktig del av samhällspåverkan är att synas i me-
dia. Under 2021 var DIFF synligt i den finlandssvenska 
pressen bland annat angående läroverksingenjörernas 
klassificering, kollektivavtalsförhandlingarna och utde-
lade stipendier.

För att främja hållbar utveckling investerade DIFF under 
året 500 000 € i Ålandsbankens vindkraftsfond som in-
vesterar i vindkraftsparker.

Inför kommunalvalet 2021 gav DIFF medlemmar som 
kandiderade i valet möjlighet att få synlighet i våra 
kanaler. DIFF uppmuntrade samtidigt kommunerna 
att satsa extra resurser på matematikundervisning i 
den grundläggande utbildningen. 13 medlemmar ut- 
nyttjade möjligheten och av dessa blev fyra invalda i 
sina kommuner.

DIFF skötte under 2021 främst sin samhällspåverkan via 
centralorganisationen Akava. DIFF hade under året rep-
resentation i Akavas viktigaste organ och en tät kontakt 
till ledningen. På Akavas förbundsmöte 23.11 valdes 
Viktor Kock till suppleant i Akavas styrelse. DIFF ingår i 
valförbundet Järkevä, som ordnar regelbundna möten 
för att diskutera gemensamma linjedragningar. Inför 
förbundsmötet bildade Järkevä valring med Talentia och 
Vakava. Valringen har majoritet i Akava. 

Medlemskapet i Engineers Finland (EF) fortsatte under 
2021. Förutom DIFF utgörs EF av Insinööriliitto, TEK och 
TFiF. Syftet med Engineers Finland är att såväl nationellt 
som internationellt främja gemensamma utbildnings- 
och näringslivspolitiska intressen samt målsättningar 
på arbetsmarknaden

Fjärde mars arrangerade EF för första gången i Finland 
UNESCOS World Engineering Day for Sustainable De-
velopment (WED). WED uppmärksammar ingenjörers 
prestationer runt om i världen och förbättrar allmän-
hetens förståelse för vikten av ingenjörskonst och 
teknik. Under dagen arrangerades ett webbinarium 
med temat ingenjörer som samhällsbyggare. Under 
webbinariet diskuterades hurdana förändringar som 

behövs i Finland för att främja hållbar utveckling och 
cirkulär ekonomi. I diskussionen deltog VTT:s verkstäl-
lande direktör Antti Vasara och europaparlamentarik-
er Henna Virkkunen. Evenemanget avslutades med en 
paneldiskussion där riksdagsledamöter och högsko- 
lerepresentanter deltog.

Genom Engineers Finland (EF) sköter ingenjörsförbun-
den tillsammans representationen i Association of Nor-
dic Engineers (ANE). ANE representerar 500 000 ingen-
jörer i Norden och fungerar som en gemensam röst på 
internationell nivå. ANE har varit speciellt aktiv gällabde 
behovet av reglering av AI. Fredrik Grönstrand var stu- 
deranderepresentant för EF i ANE under året.

Samarbetet med TFiF fortsatte under 2021, främst gäl-
lande IT-system, evenemang, utskottsverksamhet och 
Orfeus Lounge. DIFF och TFiFs gemensamma presidier 
samlades sex gånger för att diskutera och utveckla sa-
marbetet.

DIFF deltog även 2021 som arrangör i tävlingen Tek-
Natur. Finaldagarna, som brukar arrangeras på plats i 
Arcada, Helsingfors, i januari flyttades online och gick 
av stapeln 7.5. Sjukampen var en hybridmodell där fi-
nalisterna utförde tävlingen i sin egen klass, men deltog 
online i de gemensamma punkterna. Projekttävlingens 
deltagare minskade avsevärt och deltagarna presen-
terade sina projekt till domarna digitalt. Fysiktävlingen 
gick av stapeln som normalt i maj, men vinnarna fick i år 
VR-glasögon istället för den utlovade CERN-resan.

Förbundsarenan, där DIFF är medlem, erbjuder en stor 
plattform för samarbete till finlandssvenska organisa-
tioner. DIFFs representanter deltog i deras träffar och 
möten under året.

Ett närmare samarbete med Svenska Byggmästare- och 
Ingenjörsförbundet i Finland inleddes. På grund av situ-
ationen var antalet evenemang som respektive förening 
kunde erbjuda varandras medlemmar ändå begränsat. 

Text: Pär Jonasson

NY VARDAG FÖR 
MEDLEMMARNAORDINARIE MEDLEMMAR SAMHÄLLSPÅVERKAN OCH  
ÖVRIGA SAMARBETEN

Foto: Grafen, Jessica Lindgren

ÅR 2021 

REGISTRERADES  
76 NYA ORDINARIE MEDLEMSKAP 

DOKUMENTERADES PERSONLIG 
KONTAKT TILL 800 MEDLEMMAR 
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Studerandekoordinatorn hade ett gott samarbete med 
Novia, Arcada och Högskolan på Åland. Även om re-
gelbundna besök till skolorna inte kunde genomföras 
fördes en aktiv diskussion med skolorna under året.

Christoffer Herala fungerade under våren som stude- 
randeombud på Arcada. Fredrik Grönstrand efterträd-
de honom 1.4. Jonas Solvin var under början av året 
studerandeombud på Novia i Vasa. Oliver Virtanen 
tog över som studerandeombud i Vasa 1.4. Elin Kyttälä 
fungerade som studerandeombud på Novia i Raseborg 
fram till årets slut.

Rekryteringen av studerandemedlemmar på Arcada 
försvårades av att studier enbart skedde på distans 
under hösten. På Novia hade förstaårsstuderande 
närstudier så rekryteringen kunde ske på plats av stu- 
derandeombuden. Under 2021 fick vi 152 nya studeran-
demedlemmar.

Främsta informationskanalen till studerande är stude- 
randeinfo som skickades ut fyra gånger under år 2021. 
Störst intresse väckte information om stipendium och 
KOKO-kassan. Utöver studerandeinfo koncentreras dia-
logen med studerande till Instagram där vi har flera nya 

följare. Många av dem hör av sig med personliga med-
delanden via kanalen. Sociala medier användes aktivt 
under året för att nå ut till studerande. 

En arbetsmarknadskurs bestående av fem föreläsning-
ar förverkligades digitalt för studerande på Novia i Vasa 
och Raseborg. Även detta år var kursen mycket populär 
med 52 deltagare, 12 anmälningar från Raseborg och 40 
från Vasa. För kursen fick studerandena 2 sp. På Arcada 
inhiberades kursen på grund av för få anmälda. Kursen 
inhiberades även på Åland.  

Intressebevakning var även viktigt inom studerande-
verksamheten. Vi hade under året representation i Aka-
vas AMK grupp som bevakar att utbildningen på yrkes- 
högskolorna fungerar. Under årets lopp följdes det 
upp hur de olika utbildningarna utfördes, så att nivån 
på Ingenjörsutbildningen var den som skolorna lovat.  

DIFF deltog i planeringen av den nya VVS-utbildningen 
i Raseborg som startade under hösten 2021. Samtidigt 
bevakade DIFF även utvecklingen av VVS-utbildningen 
på Arcada eftersom det framkommit att dess framtid 
är osäker.

dersökning. 

Det finlandssvenska affärsmagasinet FORUM skickades 
hem till ordinarie medlemmar och den publicerades 
även digitalt. I oktober tog Forums styrelse beslut om 
att lägga ner tidningen vid årsskiftet 2021-2022. I ett ge-
mensamt pressmeddelande med HBL informerade DIFF 
om saken och erbjöd samtidigt HBL till ett förmånligare 
pris för medlemmar. Efter Forums beslut fortsatte DIFF 
förhandlingarna med Ny Teknik om ny medlemsförmån 
till år 2022. 

Insinööri-lehti har avgiftsfritt kunna beställas av våra 
medlemmar. I slutet av 2021 prenumererade 61 med-
lemmar på tidningen.

Kommunbladet publicerades på portalen och utkom två 
gånger under år 2021.  

STUDERANDEVERKSAMHET

KOMMUNIKATION

DIFFs primära mål inom kommunikationen var att för- 
medla relevant information från arbetsmarknaden, in-
bjuda medlemmar till fortbildningar och evenemang, 
berätta om aktuella förändringar och undantagsvillkor 
samt presentera medlemsförmåner. 

Vårt medlemsbrev nådde en öppningsprocent (OR) på 
ett genomsnitt 48,77% och Klickfrekvensen (CTR) var 
8,61%. Ännu år 2019 var det under 45% som öppnade 
medlemsbreven. 

Arbetet med omstrukturering av webbsidan inleddes 
genom att byta ut bilder och se över texter. Arbetet 
fortsätter år 2022. Under Nyheter publicerades press-
meddelanden och information om aktuella ärenden. 
Under bloggen Kugghjulet publicerades ställningstagan-
den av medlemmar, men också mer lättsamma berättel-
ser skrivna av våra medlemmar.  

På sociala medier ökade vid synligheten med 79,9% i jäm-
förelse med år 2020.  Antalet följare på Instagram ökade 
från 239 till 340. De populäraste inläggen på Facebook 
var medlemsundersökningsvideon, kommunalvalet och 
vinnare av Teknisk svenska-stipendiet. På Instagram var 
lunch med Filicia och Novium i Vasa, World Engineering 
Day samt inlägg om höstens evenemang populärast. På 
Twitter delades pressmeddelanden samt information 
om evenemang. DIFF delade även inlägg som våra sa-
marbetspartners publicerat. 

På LinkedIn har vi siktat på att dela vidare allt som ANE 
taggat oss i. Vi har också delat vidare arbetsplatsan-
nonser och relevant information om arbetsmarknaden. 
På LinkedIn har vi ännu en potential att växa och arbe-
tet fortsätter år 2022. Populäraste inläggen var Novia 
lanserar nytt, företagsbesöket till Gambit och marknads-
föringen av ansökan till ingenjörsstudier. 

Medlemstidningen DIFFerens utkom 4 gånger med oli-
ka teman. Första tidningen handlade om medlems-
förmåner, andra numret berättade om vindkraftspro-
jekt och rymdteknologi, tredje numret lyfte upp AI och 
kollektivförhandlingarna. Det fjärde och sista numret 
behandlade föräldraledighet och DIFFs medlemsun-

Studerandekordinator Antonia Grahne-Zach 

och studerandeombud Fredrik Grönstrand
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Även om Covid-19 fortsatte att påverka evenemangsverksamheten kunde en 
del evenemang och medlemsträffar ordas under året. 

Under året arrangerades ett företagsbesök, 12 webbi- 
narium, 8 evenemang på webben samt 16 övriga evenemang och medlem-
sträffar. 

Största intresset fanns för hemmasnickrade litiumbatterier, musikalen Bot-
nia Paradise samt års- och valmöte. Andra evenemang som fick bra uppslut-
ning var webbinarium om vindkraft, bowling för studerande i Raseborg och 
skidskolan i två delar.  

I de gemensamma utskotten med TFIF aktiverade DIFF nya medlemmar och 
även personalen tog del av utskottens möten. 

EVENEMANG, UTSKOTT 
OCH AVDELNINGAR

År 2021, kvalitet framom kvantitet. Under året har 
Bryggan hållit evenemangsverksamheten sval då pan-
demiläget ännu varit oroligt. De evenemang som har 
arrangerats har anpassats enligt det rådande läget och 
fysiska evenemang arrangerats endast då läget tillåtit.  
Under våren ordnades en digital ölprovning som blev 
en stor succé. Provningen hölls via teams av Lina Du-
mas från Indigo Restaurang och Bar i Mariehamn. Delt-
agarna fick en lista med olika sorter som de fick bestäl-
la hem till sin lokala Alkobutik. Ölen provsmakades 
sedan hemma vid datorn med ledning via teams. Totalt 
deltog 18 personer från hela Svenskfinland och kvällen 
var mycket uppskattad. Det märktes även då diskus-
sionerna och samvaron fortsatte länge efter att prov-
ningen officiellt avslutats.  

I augusti hölls en presentation om DIFFs och TFiFs 
verksamhet för en grupp teknologer från Aalto-univer-
sitetet som besökte Åland för rekreation och företags-
besök. Övriga presentationer hölls av bl.a. Flexens och 
Crosskey.  

Under hösten besöktes Åland av DIFFs ordförande 
Thomas Mård och verksamhetsledare Viktor Kock, 
samt TFIFs organisationsassistent Ira Vaskola. I sam-
band med besöket ordnades en medlemskväll på Indi-
go där medlemmarna fick umgås under friare former 
och träffa föreningarnas representanter. Många nya 
aktiva medlemmar deltog och evenemanget drog över 
10% av de lokala medlemmarna, med totalt 15 person-
er på plats.   
I november fick medlemmarna testa på boule på Ma-
riehamns nyöppnade restaurang Compagniet. 4 med-
lemmar deltog. Hasse Lavonius och Gunnar Westling 
tog hem segern.  

Vid DIFFs och TFiFs valmöten ordnades möjlighet att 
samlas lokalt och delta på distans för medlemmar på 
Åland. 

Under året har Bryggan hållit tre möten. 

BRYGGAN

STYRELSEN FÖR BRYGGAN ÅR 2021

Ivar Gullström (DIFF), Befälhavare 
Johnny Lindström (DIFF) 
Kenneth Andersson (DIFF) 
Conny Söderholm (DIFF) 
Dina Friberg (DIFF) 
Sten Schauman (TFIF)
Hans Lavonius (TFIF) 
Andreas Häger (TFIF)

Medlemskväll i Mariehamn, Åland
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Styrelsen för Diff Österbotten har under år 2021 bestått 
av: Christian Ekblad (ordförande), Thomas Mård (vice 
ordförande), Jan Westin (sekreterare), Klaus Erlands 
(kassör), Johan Ekman, Johan Skjäl, Patrik Norrgård och 
Tomas Lillhonga. Dessutom har Viktor Kock, Oliver Vir-
tanen, Jonas Solvin, William Slotte och Mikael Anttila 
kallats till styrelsemötena.

Under verksamhetsåret har styrelsen sammankallats 
till 10 ordinarie styrelsemöten, ett extra avdelningsmöte 
samt årsmöte och ett valmöte. Diff Öb:s stadgor har upp- 
daterats och blivit godkända av Förbundet 14 juni 2021. 

Styrelsen har under året arbetat för att komma närmare 
och stärka kontakten till de befintliga medlemmarna, 
samt betonat synlighet och informationsflöde vid Yrkes- 
högskolan Novia. Målet är att i allt högre grad locka med 
nyutexaminerade ingenjörer som ordinarie medlem-
mar. Styrelsen har bland annat skrivit 4 artiklar till stu-
dentföreningen Filicia r.f. medlemstidning, hållit tal vid 
Novias dimission samt haft synlighet via Filicia r.f. samt 
Novium r.f:s sociala medier. Diff Öb deltog också i en 

rektorsträff med Novias rektor Örjan Andersson.

Studentföreningen Filicia r.f. vid Yrkeshögskolan Novia 
har fortsatt sitt goda samarbete med DIFF Österbottens 
avdelning under verksamhetsåret 2021. William Slotte 
har fungerat som studeranderepresentant för Student-
föreningen Filicia r.f. och har haft rätt att närvara på DIFF 
Öb:s styrelsemöten.

Studerandekåren Novium r.f. vid Yrkeshögskolan Novia 
har fortsatt sitt goda samarbete med DIFF Österbottens 
avdelning under verksamhetsåret 2021. Mikael Anttila 
har fungerat som studeranderepresentant för stude- 
randekåren Novium r.f. och har haft rätt att närvara på 
DIFF Öb:s styrelsemöten.

Ett samarbete med SBIF (Svenska Byggmästare- och 
Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.) har startats under 
2021. DIFF-medlemmar får delta i evenemang som ord-
nas av SBIF och SBIF-medlemmar får delta i evenemang 
ordnas av DIFF. DIFF Öb ordförande samt SBIF Vasa ord-
förande har hållit kontakt under året.

ÖSTERBOTTEN

ÅBOLAND

Avdelningen för Åboland fortsatte att ligga lågt pga det det 
kritiska COVID-19 läget i Egentliga Finland. 

Pandemin har begränsat verksamheten. Styrelsen har 
träffats regelbundet och har diskuterat läget och eventuella 
programpunkter i framtiden. De hoppas även på ett fort-
satt samarbete med bl.a. SBIF.  

Verksamhetsledaren och förbundsordförande besökte 
avdelningen under hösten i november. 

STYRELSEN FÖR  
DIFF ÅBOLAND ÅR 2021

Mikaela Pappila, ordf.
Anna Holmberg
Emil Granberg
Jonas Elander

NYLAND
Under 2021 påverkades DIFF ideella verksamhet kraftigt av 
coronaepidemin. På grund av lokala restriktioner och re-
kommendationer av myndigheterna ordnades de flesta sty-
relsemötena på distans och evenemangsplaneringens fokus 
var på digitala evenemang i samarbete med TFIF. Simon Lin-
tu var med i DIFF och TFiFs gemensamma programutskott 
med Antti Suvilehto från DIFFs styrelse. Vi förde fram de 
evenemangsförslag som vi fått av våra medlemmar. 

Nylandsavdelningen tog också det lugna läget i akt och fok-
userade på att undersöka medlemmarnas önskemål. Det 
ordnades en medlemsundersökning med 132 svar av 1334 
mottagare. Planen för 2022 har starkt fokus på det som våra 
medlemmar svarade.

STYRELSEN FÖR DIFF NYLAND ÅR 2021

Simon Lintu (ordförande),  
Agneta Skogster-Järvi 
Britt Wilander  
Kenneth Jönsson (sekreterare), 
Thomas Liljeqvist
Rolf Erbismann

DIFF lunch med Novium och Filicia 
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Utskottet hade två interna möten under hösten 2021 
och arrangerade följande program:

23.10.2021 Exkursion med buss till Poikilomuseet i 
Kovola och Verla bruk. 26 deltagare 
15 – 17.11.2021 Dagskryssning med Viking Line till 
Stockholm med bl.a. guidad stadsvandring på Söder. 
31 deltagare
8.12.2021 Besök på Amos Rex med utställningen ”Inner 
Journey” av Bill Viola.

Seniorutskottet samarbetade med Etik-och Miljöut-
skottet för att planera två temakvällar om elbilar, som 
skall hållas under våren 2022.

SENIORUTSKOTTET

Etik- och Miljöutskottet (EMU) arrangerade en
Hållbarhetskväll i mars. Under året har även arranger-
ats s.k. EMU-Talks, varav 3 med interna krafter, om
avfall, algoritmer och klimatmötet i Glasgow, samt ett
med Roosa Mikkola från Marthorna som berättade
om deras Östersjö-projekt. EMU har etablerat kontakt 
med förutom Marthorna också med Kvinnliga
Akademiker i Helsingfors.

ETIK- OCH  
MILJÖUTSKOTTET

Intressegruppen för Teknikhistoria har under år
2021 “levt på sparlåga pga Corona”,men deltagit i TFs
historik genom att på tre gemensamma evenemang
presentera föredrag.

INTRESSEGRUPPEN FÖR 
TEKNIKHISTORIA

Kompetensutskottet inledde året med att arrangera
två evenemang om webbinarieteknik för att stöda
medlemmarna för kommande evenemang. Under
våren arrangerades ett evenemang om datasäkerhet 
“Digifanskap” där man tog fasta på säkerheten
på webben. Under hösten ordnades ett evenemang
i samarbete med TEK där framtidsforskaren Elina
Hiltunen talade om nya möjligheter inom teknologin
och hur vi med hjälp av teknologi kan förbättra vår
värld. I december arrangerades en kväll om familjeoch 
arvsjuridik i samarbete med Ekonomföreningen
Niord som var mycket populär.

KOMPETENSUTSKOTTET

Genom sina evenemang erbjuder programutskottet
medlemmarna möjlighet till att utvidga sitt nätverk
samt skapa trivsel i föreningen. Under 2021 ordnade
PU främst virtuella evenemang pga. pandemin. Totalt
ordnade Programutskottet sex olika evenemang; en
matlagningskurs med kocken Mikael Björklund, 2 st
teprovningar med te sommelier, chokladprovning,
julbastu på Herrankukkaro samt den välbesökta
jullunchen.

Jullunchen var det enda evenemanget med fysisk
närvaro och där stod Finlands Lucia samt Humpsvakar 
för programmet. Luciainsamlingen detta år
resulterade i ett bidrag på 850 € till Folkhälsan.

PROGRAMUTSKOTTET

STYRELSEN FÖR 
 DIFF ÖSTERBOTTEN ÅR 2021

Christian Ekblad (ordförande),  
Thomas Mård (vice ordförande), 
Jan Westin (sekreterare),  
Klaus Erlands (kassör),  
Johan Ekman,  
Johan Skjäl,  
Patrik Norrgård och  
Tomas Lillhonga.  

Dessutom har Viktor Kock, Oliver Virtanen, 
Jonas Solvin, William Slotte och  
Mikael Anttila kallats till styrelsemötena.

Diskussioner har öppnats med Svenska Klubben om fram-
tida samarbete. Tidigare fanns ett samarbete, men har av 
olika orsaker dött ut och diskussionen öppnades med or-
sak av ett gammalt arkiv DIFF hade vid deras utrymmen i 
tiderna som Svenska Klubben önskade att borde tömma. 
Det framkom nu att arkivet verkar nu har städats bort 
under Svenska Klubbens senaste renovering.

Under sommaruppehållet hölls programverksamheten 
på låg nivå p.g.a. den rådande pandemin. Diff Öb hade 
ändå synlighet i Jakobstad på en punkt under evene-
manget Jeppis2Sea. Jeppis2Sea är en båtorienteringstäv-
ling var 24 båtlag deltar och tar iland vid olika punkter 
var företag/organisationer har en tävling för dem. Flera 
lag hade medlemmar som var ingenjörer och responsen 
bland deltagarna att Diff har varit med har varit positiv. 
Med detta har Diffs synlighet och Diff-brand har för-
bättrats i Jakobstads regionen. I slutet av juli ordnade 
styrelsen en sommarträff, där man planerade hur man 
skulle lägga upp höstens strategi.

Styrelsen har under tidigare verksamhetsår fokuser-
at främst på olika typer av företagsbesök i Vasatrakten 
samt Jakobstadsnejden, samt olika föreläsningar och 
tastingevenemang. Nytt för verksamhetsåret 2021 var att 
styrelsen började ordna mera online evenemang främst 
för att möjliggöra att samtliga medlemmar i föreningen 

skulle kunna delta i något som tilltalar dem. Styrelsen 
deltog också online i evenemanget Styrelsedagarna samt 
i DIFFs Afterwork för förtroendevalda.
Överlag lockade evenemangen rätt bra med deltagare 
och den allmänna feedbacken från deltagarna har varit 
övervägande positiv.

Under verksamhetsåret kunde främst digitala evene-
mang genomföras. De digitala evenemangen under året 
var skidskola #1 och #2, Hemmasnickrade litiumbatterier, 
företagsbesök till Gambit och en vindkraftsföreläsning. 
Musikalen Botnia Paradise var ett undantag som kunde 
ordnas på plats.
Det inplanerade 40-årsjubiléet inhiberades på grund av 
restriktioner. En öltasting samt en vallningsskola inhib-
erades på grund av för få anmälda.
Diff Öb:s ingenjörsring erbjöds inte till medlemmar eft-
ersom tillverkaren avslutat sin verksamhet. Under 2021 
återupptogs kontakten och 10 st ringar är beställda. Rin-
gen börjar erbjudas igen under 2022 inför Novias dimis-
sion.

Valmötet ordnades den 27.11 via Teams. På mötet deltog 
Thomas Mård, Klaus Erlands, Johan Storvist, Patrik Norr- 
gård, Christian Ekblad, Jan Westin, Tomas Lillhonga, Johan 
Ekman och Johan Skjäl. 

Quintec arrangerade inga evenemang under år 2021
p.g.a. pandemin.

QUINTEC
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DIFF styrelse
Thomas Mård, ordförande
Johnny Lindström, I:a vice ordförande
Harriet Katajisto, II:a vice ordförande
Simon Lintu
Britt Wilander
Antti Suvilehto
Christian Ekblad
Agneta Skogster-Järvi
Christian Herala

DIFF valkommitté
Simon Lintu, ordförande
Johan Storvist
Henrik Hellbom
Emil Granberg
Henrik Karlsson

Arbetsutskottet (AU)
Thomas Mård, ordförande
Viktor Kock
Johnny Lindström
Harriet Katajisto

Ekonomiutskottet (EU)
Thomas Mård
Klaus Erlands
Conny Söderholm
Henrik Hellbom
Kenneth Jönsson
Nina Hannelius

Förtjänstteckenutskottet
Agneta Skogster-Järvi, ordförande
Kenneth Jönsson
Patrik Norrgård
Bengt Englund
 

 

GEMENSAMMA UTSKOTT MED TFIF

Etik- och miljöutskottet
Mats Wiljander
Agneta Skogster-Järvi

Intressegruppen för teknisk svenska
Bengt Juselius

Intressegruppen för teknikhistoria
Bengt Jusélius

Seniorutskottet
Henrik Karlsson
Olavi Lindén
Ralf Nikander
Mats Wiljander
Leif Öster

Kompetensutskottet
Klas Blomqvist
Christian Ekblad
Mats Wiljander

Programutskottet
Antti Suvilehto
Simon Lintu

Quintec
Agneta Skogster-Järvi, DIFF

INSINÖÖRILIITTO 
 
Utbildnings- och näringspolitiska  
utskottet
Viktor Kock

Kollektivavtalsdelgationen (TESVA)
Peter Lytz

IL Företagarutskottet
Kristoffer Sederlöf

FÖRTROENDEUPPDRAG        ÅR  2021

AKAVA

Styrelsen
Viktor Kock (observatör)

Förbundsmötesdelegat
Kenneth Jönsson

Studerandedelegation (opiskeilja- 
valiokunta)
Antonia Grahne-Zach

Organisationsutskottet
Sabina Sjölund 

Näringspolitiska utskottet, styrelseplats
Viktor Kock

Verksamhetsledarnas runda bord  
(TOP-verkosto)
Viktor Kock

Valförbundet “Järkevä”  
Viktor Kock

Akava Tiedottajat 
Sabina Sjölund

Akava Medlemsvärvning 
Antonia Grahne-Zach

Allmänna Gruppen inom Akava-Åland rf 
Johnny Lindström

Pohjola-Nordens fackförbundskommitté 
Viktor Kock

ÖVRIGA

De Högre Tjänstemännen (YTN) styrelse
Viktor Kock

YTN Svenska Gruppen
Viktor Kock

Offentliga Sektorns Förmän och  
Specialister, JEA
Viktor Kock

FOSU (JUKO)
Viktor Kock (observatör)

Engineers Finland
Viktor Kock

Nording möten
Viktor Kock

NIL
Viktor Kock

Affärsnätverket Forum Ab, styrelsen 
Simon Lintu

Stiftelsen för Tekniska Museet
Bengt Jusélius

Fastighets Ab Majstranden/Majparken 
Simon Lintu

As Oy Vaasankadun Timantti / Kaptens- 
gatan 
Thomas Mård

Veritas styrelsesuppleant (Akava uppgift) 
Kenneth J Jönsson  
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Revisionsberättelse

Till medlemmarna i DIFF - Ingenjörerna i Finland rf

Uttalande
Enligt min uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning samt av resultatet av
dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det 
uppfyller de lagstadgade kraven.

Revisionens omfattning

Jag har utfört en revision av bokslutet för DIFF - Ingenjörerna i Finland rf (FO-nummer 0221172-5) för 
räkenskapsperioden 1.1–31.12.2021. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet.

Grund för uttalandet 
Jag har utfört min revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Mitt ansvar enligt god revisionssed beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

Oberoende

Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av mig utförda 
revisionen och jag har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa.

Styrelsens ansvar för bokslutet
Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i 
Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
man avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att 
göra något av dessa.

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

PricewaterhouseCoopers Oy, revisionssammanslutning, PB 1015 (Östersjötorget 2), 00101 HELSINGFORS
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Hemort Helsingfors, Finland, FO-nummer 0486406-8
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 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
bokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
bokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland 
upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Jag kommunicerar med dem som har ansvar för föreningens styrning avseende, bland annat, revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat under revisionen.

 

Helsingfors

 

 

Sauli Salmi
CGR
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