Verksamhetsberättelse för Finlands Svenska Publicistförbund 2020

Årets verksamhet överskuggades av coronapandemin, som tvingade förbundet att lägga ned
en lång rad planer, vilket ledde till en mycket låg profilering med inställda evenemang som
påföljd.
Publicistförbundets och Svenska folkskolans vänners gemensamma prisjury utsåg HBLjournalisten Wilhelm Kvist som mottagare av årets Topeliuspris. Styrelsemedlemmarna
Janne Strang och Mikael Sjövall deltog i prisjuryns möte. Priset överräcktes på
Publicistförbundets och Svenska folkskolans vänners gemensamma seminarium om
yttrandefrihet som ordnades den 14 januari 2020 på G18 i Helsingfors.
På styrelsemötet den 9 mars beslöt styrelsen att arrangera Estholmens 100-årsjubileum
under sommaren och det anrika Hangöseminariet i september i samarbete med Hangö
sommaruni. Styrelsemedlem Janne Strang utsågs till producent för Hangö sommaruni. Vi var
senare tvungna att frångå planerna på grund av det svåra smittläget och regeringens skärpta
begränsning av sammankomster.
Styrelsen beslöt i maj att hålla Estholmen öppet under sommaren, trots coronakrisen.
Johanna Eurakoski och Mikael Martikainen utarbetade förhållningsregler om fysisk
distansering och hygienisk standard på ön för att förebygga en eventuell smittspridning.
Reglerna delades ut till alla gäster som bokade in sig på Estholmen. Inga smittfall noterades
under sommarens verksamhet på Estholmen. Årets uthyrning av stugor, bädd- och
båtplatser utföll väl. I oktober ordnades ett talko på Estholmen.
Årsmötet sköts upp till den 14 september på grund av pandemin. Till nya styrelsemedlemmar
valdes Bengt Östling, Dan Lolax och Jeanette Björkqvist och till nya suppleanter valdes
Catariina Salo och Linus Lång. Mikael Sjövall återvaldes till ordförande för förbundet.
De tidigare styrelsemedlemmarna Linus Lång, Åsa Thodén och Karita Lehikoinen Stedt
liksom de tidigare suppleanterna Michael Godtfredsen och Jesper Alm avtackades för sina
insatser. Bokslutet för 2019 uppvisade ett underskott på 4325,48 euro.
I september beslöt styrelsen att inrätta ett ekonomiskt råd bestående av ordförande Mikael
Sjövall, skattmästaren Linus Lång och styrelsemedlemmarna Magnus Hertzberg och
Johanna Eurakoski. I november utsåg styrelsen Dan Lolax till ny skattmästare för förbundet.
Den 8 december ordnade förbundet ett webbinarium om öppenhetsprincipen i den
kommunala förvaltningen. Webbinariet ordnades i samarbete med Kommunförbundet och
leddes av moderator Lina Laurent. Svenska kulturfonden hörde till webbinariets finansiärer

