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1. Inledning 
 

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. är en takorganisation för ungdomsföreningarna och 

lokalförbunden i Nyland. Förbundets uppgift är att stöda sina föreningars lokalförbund och främja 

ungdomsrörelsens utveckling. Förbundets hemort är Helsingfors och förbundet förvaltar där ett 

föreningshus i Botby. 

Under verksamhetsåret förlöpte verksamheten i enlighet med den uppgjorda verksamhetsplanen. 

Förbundet har aktivt utökat samarbete med närstående organisationer och de övriga landskapsförbunden, 

samt för en effektiverad arbetsfördelning mellan lokalförbunden. Den av NSU erbjudna webbportalen inom 

ramen för Kulturhuset har under året levt i ständig utveckling. Under året utvecklades stilbyggaren i 

webbplattformen Digistoff 2 och med den skapade NSU ett tiotal skräddarsydda webbsajter till föreningar. 

Således har under året ett kraftigt uppsving av medlemsföreningarna insett nyttan av en gemensam portal 

och övergått till NSU: s erbjudna webbpaket. Fem stycken utbildningskurser hölls totalt för ungdomar och 

för föreningsaktiva under året. NSU: s medverkan i FSU:s utskott för teater och kultur resulterade i ett gott 

samarbete med projekten Barnteaterfestivalen Teaterkalaset i Kronoby och teatermönstringen 

Teatersamling som arrangerades i Åbo. Förbundets dagkolonier i föreningshuset i Botby var omtyckta av 

barnen och deras föräldrar, och firandet av ett lyckat Nyländsk Afton gick av stapeln i Lovisa Bollhall. Ett 

ungdomskulturcentrum i Botby verkställdes under året genom den på nytt startade Svenska föreningen 

Treväpplingen och är ett samarbete mellan skolor och andra organisationer. Projektet är en mix av 

frivilligarbete, studerandes praktikperioder, stöd och synergieffekter av olika förbund inriktade på 

ungdomar. Barnteaterpjäsen Himmel och Pannkaka inövades på Bygdehemmet under hösten och 

premiären hölls i december månad på Bygdehemmet. Teaterworkshoppar i anslutning till barnteaterpjäsen 

hölls för barnen i klass 1,3 och 6 i Botby lågstadieskola. En kartläggning av behovet av musikundervisning i 

trakten kring Bygdehemmet gjordes under hösten. 19 uppvaktningar gjordes under året på 

medlemsföreningarnas jubileum samt teaterpremiärer. Förbundets informationsblad Bulletinen utkom 13 

gånger under året. 

På höstmötet valdes nya medlemmar in i förbundsstyrelsen och Karl-Erik Hermansson omvaldes enhälligt 

till ordförande för NSU. 

Arbetsgrupper för frågesportstävlingarna, programutskottet för Nyländsk Afton, arbetsgruppen för 

Barnteaterprojektet, arbetsgruppen för Bygdehemmet och arbetsgruppen för kursverksamhet har varit 

aktiva under verksamhetsåret. 

2. Organisation 
 

Nylands svenska ungdomsförbunds mål är att gynna och främja ungdomsrörelsens utveckling, arbeta för 

bildning och god sed samt bevara och förkovra det finlandssvenska kulturarvet till gagn för Nylands svenska 

ungdom och dess gemensamma strävanden. 

För att befordra dessa syftemål, skall förbundet genom ett planmässigt skolnings- och bildningsarbete 

befrämja ungdomsrörelsen och skola ledarkrafter för densamma. Förbundet bör likaså åstadkomma 
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närmare kontakt mellan medlemsföreningarna genom gemensamma möten och sammankomster, 

upplysningsverksamhet, publikationer och förslag till reformer och dylikt. 

Förbundet består av sju regionalt verkande inregistrerade lokalförbund och 108 andra inregistrerade 

svenska ungdomsföreningar eller sammanslutningar vilka hos förbundets styrelse skriftligen anhållit om 

inträde och godkänts av densamma.  

Lokalförbunden är: Östra Nylands ungdomsförbund (ÖNUF), Borgåbygdens ungdomsförbund (BUF), Sibbo 

ungdomsförbund (SUF), Helsinge-Tusby ungdomsförbund (HTU), Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF), 

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund (KNUF), Västnyländska ungdomsringen (VNUR). Lokalförbunden och 

föreningarna äger och förvaltar sammanlagt över 100 föreningshus.  

Såsom ett av fyra landskapsförbund står NSU bakom Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. (FSU), som är 

centralförbund för den finlandssvenska ungdomsrörelsen och amatörteatern i Svenskfinland. NSU är även 

medlem i Sydkustens Landskapsförbund r.f. och Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f. 

 

Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen är en ideell samlande finlandssvensk folkrörelse, där 

medlemskapet grundar sig på intresse och frivillighet. Den är i första hand en ungdomsorganisation, men 

värdesätter samtidigt en samling över generationsgränserna när det gäller det svenska språket, 

hembygdskänsla, jämlikhet och internationell solidaritet. Ungdomsrörelsen är neutral i partipolitiska och 

religiösa frågor och arbetar för att förstärka ungdomens självförtroende, välbefinnande, samhällsansvar 

och känsla av samhörighet genom att utveckla verksamhetsformer som är anpassade efter ungdomens 

fritids- och kulturintressen. Rörelsen eftersträvar ställningstaganden och engagemang i aktuella 

ungdomsfrågor, upprätthåller en organisation med klar arbetsfördelning mellan olika organisationsnivåer 

och samarbetar med andra närstående organisationer, såväl nationellt som internationellt. 

3. Administration 

1. Styrelsen 

 
Karl-Erik Hermansson valdes enhälligt till förbundsordförande på höstmötet 16.11.2011 och vid styrelsens 

konstituerande möte 18.01.2012 valde styrelsen inom sig enhälligt Johan Isaksson till förbundsstyrelsen 

vice ordförande.  

Ordinarie 

Karl-Erik Hermansson,  

Johan Isaksson  (SUF) 

Jon Jakobsson (HTU) 

Kjell Westerholm (ÖNUF) 

Ann-Christin Ingman (HTU) 

Jörgen Backman (BUF) 

Per-Erik Krook (VNUR) 

Suppleanter 

 

Jacob Mickelsson (EBUF) 

Jonas Randers (ÖNUF) 

Karola Asplund (HTU) 

Henrika Juslin  (EBUF) 

Joe Pimenoff  (EBUF) 

Heidi Jousmaa (VNUR) 
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Styrelsen har under året sammankommit till sex (6) beslutförda möten. Verksamhetsledare Christoffer 

Isaksson har fungerat som styrelsens sekreterare på alla möten. 

 

2. Verksamhetsgranskare 

 
Under verksamhetsåret har Thorleif Tverin (Ulf Kjerin) och Anne Selenius-Saarman (Stefan Lönnkvist) varit 

förbundets verksamhetsgranskare. Deras suppleanter inom parentes. 

 

3. Arbetsgrupper  
 

Följande arbetsgrupper har sammanträtt under verksamhetsåret: 

Programutskottet för Nyländsk Afton:  Kim Svenskberg, Mats Tuominen, Jonas Randers, Helena von 

Schoultz, Jessica Thurin och Christoffer Isaksson 

Arbetsgruppen för frågesportstävlingar:   Hanna Lönnfors, Iwe Ekström och Christoffer Isaksson 

Arbetsgruppen för Barnteaterprojektet:   Anja Bargum, Åsa Wallenius, Helena von Schoultz, Jessica 

Thurin och Christoffer Isaksson 

Arbetsgruppen för Bygdehemmet:   Mats Wallenius, Patrik Wallenius, Niklas Rönnberg, Karl-Erik 

Hermansson och Christoffer Isaksson 

Arbetsgruppen för kursverksamhet:   Helena von Schoultz, Jessica Thurin och Christoffer Isaksson  

 

4. Förbundsmöten 
 

Förbundets ordinarie vårmöte hölls den 21 mars på Bygdehemmet i Botby. I mötet deltog tolv personer. 

Fem av förbundets sju lokalförbund samt fem av förbundets 108 medlemsföreningar var representerade på 

mötet. 

Förbundets ordinarie höstmöte hölls den 14 november på Bygdehemmet i Botby.  I mötet deltog 13 

personer. Sex av förbundets sju lokalförbund samt sju av förbundets 109 medlemsföreningar var 

representerade på mötet.  
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5. Representation 

 
I styrelsen för Finlands Svenska Ungdomsförbund har NSU representerats av Karl-Erik Hermansson som 

ordinarie, med Per-Erik Krook som suppleant och Jörgen Backman som ordinarie, med Johan Isaksson som 

suppleant. 

Hardy Skog, med Johan Isaksson som närvarande ersättare är medlem i planeringskommittén för UF 

rörelsens 125-årsjubileum. 

 

6. Centralkansliet 

 
Förbundskansliet är stationerat i FSU: s kontorslokaliteter på Nylandsgatan 17 B 27. Det har visat sig vara 

ett väl fungerande koncept med synergieffekter att stationera NSU:s kontor med FSU. 

Kontorssammanslagningen inbegriper även en inbesparing i och med att olika kontorsmaskinskostnader 

delas på bägge förbunden. 

 

7. Personalen 

 

Christoffer Isaksson har fungerat som verksamhetsledare hela året. Helena von Schoultz fungerade mycket 

förtjänstfullt som koordinator på halvtid till slutet av augusti. Därefter tog Jessica Thurin över som 

koordinator för förbundet. Jessica är halvtidsanställd.  

Mats Wallenius tog över som vaktmästare på Bygdehemmet i Botby från och med 1.3 2012. Bygdehemmet 

har även från och med 1.3 2012 en timanställd gårdskarl Patrik Wallenius, och en timanställd städerska 

Anette Wallenius. Förbundets vaktmästare svarar för uthyrningsverksamheten av festlokal och 

mötesutrymmen, med stöd av personalen som sköter marknadsföringen och administration.  

 

4. Utbildning och studieverksamhet 
 

8. Marknadsföring i sociala medier för teaterproducenter 
 

 Kursen Marknadsföring i sociala medier för teaterproducenter arrangerades den 12.4 på Södra Esplanaden 

20 på BRIIM Aivobic Center i Helsingfors. Som föreläsare fungerade Reidar Wasenius som är utbildare och 

föreläsare bl.a. inom utbildningssektorn för kommunikation, media och digitala medier. Reidars 

specialområden är social media och marknadsföring. Den andra föreläsaren under dagen var IT experten 

och Nylands dåvarande IT3 representant Jesper Koivumäki.   

Föreläsaren Reidar Wasenius föreläste under dagens lopp om profilering, betydelsen av sociala medier och 

upprätthållande av kontaktnätverks betydelse för teatrar.  Jesper Koivumäki från IT3 höll den praktiska 
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delen av kursen och visade olika sociala media forum samt hur de kan utnyttjas. 12 personer deltog i 

kursen. Kursen ordnades i samarbete med IT3.  

9. Journalistkurs i St. Michels för ungdomar i åldern 15-18 år 
 

NSU arrangerade en intensiv svensk journalistkurs den 20–22.4 i St. Michels för 15 ungdomar i åldern 15-18 

år. Som kursdragare fungerade Matias Åberg och Laura Ikonen. Matias Åberg är utbildad journalist och 

Laura Ikonen studerar film på Konstindustriella högskolan. Matias lärde ut grunderna i journalistik, hur man 

skriver bra journalistiska texter, gör bildreportage och skillnaden mellan att skriva webbtexter och 

tryckpress. Laura Ikonen lärde ut tekniken ”Digital berättelse”, dvs. hur man gör kortfilmer t.ex. för 

youtube. 

Under kursen lärde sig ungdomarna att skriva journalistiska texter, göra bloggar, fotografera och göra 

digitala kortfilmer. På kursen deltog 15 ungdomar. Kursen utmynnade i att en del av deltagarna fick pröva 

på journalistyrket mot arvode under festivalen Sounds i Åbo den 25–27.5. NSU verksamhetsledare och 

koordinator deltog och representerade NSU under evenemangsveckoslutet. Projektet arrangerades i 

samarbete med Ung kultur.  

En kursdeltagare fick efter kursen deltidsanställning som bloggare på Ung Kultur. 

10. NSU-dagen med kursen i Kul och ful marknadsföring 
 

NSU-dagen arrangerades den 26.10 på Bygdehemmet i Botby. I samband med NSU-dagen ordnades även 

kursen Kul och ful marknadsföring med föreläsare ekonomiedoktor Maria Österåker. Under kursen fick 

deltagarna lära sig om olika gerillamarknadsföringsmetoder och andra kreativa sätt att nå ut till en bred 

publik. Under dagen hölls även en god lunch med sociala synergieffekter för UF-rörelsens medlemmar. På 

eftermiddagen fick deltagarna värma upp med ordkonstutmaning där de tillsammans fick skapa en 

gemensam berättelse. När stämningen var på topp fick deltagarna fundera över sin verksamhet genom att 

göra en SWAT-analys och en mindmap över sin verksamhet som de sedan presenterade. Som avrundning 

på NSU-dagen hölls en ordförande träff där NSU: s möjliga framtida verksamheter diskuterades samt NSU: s 

framtida medlemsavgifter. 17 personer deltog på NSU-dagen. 

11. Övriga kurser 
 

NSU arrangerade i samarbete med IT3 under året ett par workshopkurser om webbsajter i Digistoff 2 

och webbverktyget stilbyggaren. 

5. Information 
 

12. NSU profilering och struktur  

 
Profilering, struktur och kontakt har varit ledorden under år 2012. NSU har under året aktivt arbetat med 

att branda sig för att få fältet mer bekant med takorganisationen. Syftet är att klargöra för fältet vilken 
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funktion förbundet fyller och samtidigt profilera takorganisationen som ”användarvänlig” för att på bästa 

sätt kunna nå och bistå föreningarna och lokalförbunden i deras verksamhet. 

 

13. NSU Bulletinen 

 
Bulletinen som är förbundets informationskanal utkommer oftare i mindre format till sina 

medlemsföreningars kontaktpersoner och övriga intresserade i organisationen. 

NSU framställer Bulletinen och skickar den per e-post till sina mottagare. Tretton stycken Bulletiner utkom 

under året. Feedbacken från fältet på det nya formatet har varit positiv; redig och lättläst. 

 

                 

 

14. Webbsajt – www.nsu.fi 

 
NSU: s nya webbsajt informerar om verksamheten och aktualiteter.  Nyckelorden i den nya 

webbsajtstrukturen var att definiera målgruppen, hitta en balanserad design och att göra webbsajten 

användarvänlig med en klar struktur. 

http://www.nsu.fi/
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15. Sommarevenemang i HBL (om Nyländska UF-verksamheter) 

 
NSU sammanställer och publicerar en helsidesannons i HBL/ Myrstacken om alla verksamheter som UF 

rörelsen i Nyland erbjuder under sommaren. Helsidesannonsen med NSU: s grafiska design publicerades i 

HBL den 22.5. 
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16. Annonsering 

 
NSU gör Nyländsk Afton annonser till de Nyländska UF-föreningarnas olika sommarteatrars programblad. 

Inför evenemang annonserade NSU bl.a. i Kompassen och de svenskspråkiga dagstidningarna; HBL/ 

Myrstacken, Borgåbladet, Västra Nyland och Östra Nyland samt i övriga tidningar; God tid, Norr om stan, 

Kyrkpressen och PS. NSU använde även Evenemax, Facebook och Radio Vegas Nyländsk förmiddag som 

informationskanal om olika evenemang.  

       

17. Tidningen PS. 

 
Under året levererade och sammanställde NSU information i den FSU utgivna tidningen På Svenska om de 

Nyländska verksamheterna. PS utkom en gång under året. 

18. UF-tidningen 

 
NSU är i kontakt med medlemsorganisationerna och sammanställer information om de Nyländska 

medlemsföreningarna och – förbundens verksamheter i UF-tidningen som utkommer fyra gånger per år. I 

samarbete med FSU har NSU informerat om verksamheten i Nyland i UF tidningen som skickas till samtliga 

UF organisationer och deras föreningars ordförande och sekreterare. 
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19. Övriga infobitar 

 
NSU informerade aktivt genom sina kanaler om olika serviceformer som förbundet erbjuder 

medlemsföreningarna.   

Om den nylanserade kostnadsfria stilbyggaren till webbsajterna, det erbjudna bokföringsprogrammet, 

teaterbidragen, renoveringsbidragen samt om medlemsregistret. 

 

20. NSU i media 
 

NSU hade under året många mediaframträdanden i radio Vega; Om Nyländsk Afton som ordnades 

(direktsänt i Nyländsk förmiddag) samt i Rado Vega Östnyland.  NSU hade dagboksutrymme i HBL bl.a. om 

Journalistik-kursen, om barnteatern Himmel och Pannkaka och om Nyländsk Afton. En recension om 

Nyländsk Afton gjordes i Borgåbladet den 11 oktober och HBL kulturredaktion recenserade 

barnteaterpjäsen Himmel och Pannkaka i HBL den 7.12. 

 

21. NSU representation på mässor 
 

NSU: s koordinator presenterade verksamhet och Barnteaterprojektet (se punkt 35.) på Lust att lära 

mässan som arrangerades på Korjaamo den 29.10. Verksamhetsledaren presenterade tillsammans med 

barnteatergruppen, Himmel och Pannkaka projektet på kulturkoordinatorträffen som arrangerades på 

Nationalmuséet den 5.9. Presentationen togs väl emot och åhörarna verkade intresserade av 

verksamheten. 

 

22. NSU på Facebook 
 

NSU har en egen sida i den sociala webbplattformen Facebook anknuten till den egna webbsajten. Sidan 

fungerar som en ny informationskanal och artiklar från bl.a. NSU webbsajten publiceras i regel också på 

Facebook-sidan för att nå flera mottagare. Facebook erbjuder också möjligheten till annonsering, något 

som NSU använt sig av för en del av evenemangen. 

 

23. Mediauppföljning 
 

NSU läser igenom tidningar och arkiverar uppgifter från HBL, Västra Nyland, BBL, ÖN om det Nyländska UF-

fältet. NSU bistår med information och hjälp då historiker görs eller övrig statistik förs om UF-fältet i 

Nyland. 
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24. Mediauppföljningsverktyget Meltwater 

 
Meltwaters mediauppföljningsverktyget i bruk användes flitigt under året. NSU följer upp vad som skrivs i 

media om de Nyländska medlemsföreningarna. Rapporteringen från mediarapporteringsbolaget Meltwater 

överförs till NSU: s webbsajt och kan följas med från den.  

 

6. Medlemsservice 
 

25. Fältbesök 

 
För att hålla direkt kontakt till sina medlemmar utför NSU även fältbesök till alla lokalförbund och till ett 

stort antal medlemsföreningar under verksamhetsåret.  Under fältbesöken diskuteras verksamheten och 

NSU presenterar verktyg för föreningsskötsel och den hjälp förbundet erbjuder sina medlemmar. Under 

2012 avverkades totalt 4000 körkilometer av verksamhetsledaren för fältbesök och uppvaktningar. 

 

26. Förbundswebbpaketet  

 
Alla medlemsföreningar inom NSU får kostnadsfri webbsajt under Kulturhuset. Förbundswebbpaketet 

möjliggörs genom Kulturfonden. NSU öppnar aktivt nya sidor för medlemmar i Digistoff 2. NSU fungerar 

även som kontaktlänk mellan medlemsföreningarna, -förbunden och Kulturhuset då frågor uppkommer.  

Under 2012 planerade NSU i samarbete med Kulturhuset en fungerande helhet och grundstruktur för 

webbsajter som ger möjligheter till medlemsorganisationerna att själv bygga upp och ändra layouten på sin 

webbsida. Verktyget som framställdes heter ”Stilbyggaren”.  

Efter att en pilotprojektgrupp bestående av 7 medlemsföreningar prövade Stilbyggaren framkom det att det 

på NSU: s anordnade stilbyggarkurs i samarbete med IT3 och Kulturhuset att flesta föreningarna trots allt 

önskar en färdig skräddarsydd webbsajt, där man bara fyller på aktuell information. NSU inledde då ett 

projekt att framställa färdigt skräddarsydda webbsajter, i Digistoff 2, till alla medlemsorganisationer som 

önskar en sådan. De föreningar som vill får fortsättningsvis själva producera sin webbsajt med Stilbyggaren. 

Projektet med att färdigställa skräddarsydda webbsajter till medlemsföreningar med stilbyggare inleddes 

under senhösten 2012 och kommer slutföras under 2013. En stor del av föreningarna som haft 

utomstående webbsajt leverantörer har, efter att ha fått en färdigt skräddarsydd webbsajt av NSU, 

övergått  till att använda NSU: s erbjudna webbpaket. Efter starten av detta projekt under hösten 2012 har 

tre fristående föreningar meddelat att de kommer att anhålla om medlemskap i NSU. 

Förbundswebbpaketet erbjuder även möjlighet till kostnadsfritt nätbaserat bokföringsprogram och 

kostnadsfritt nätbaserat medlemsregister. Beställningar av dessa verktyg går genom NSU.  

 

27. IT3 
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NSU: s verksamhetsledare är med i styrgruppen för IT3 projektet, som finns till för att understöda IT-

verksamheten i Svenskfinland och hjälpa centralorganisationernas medlemsföreningar med att utveckla sitt 

IT-kunnande. Från och med den 1.9.2010 är tre projektledare (tekniker) anställda för att arrangera 

utbildningar, hålla jour, göra besök, sporra och hjälpa föreningarnas IT-ansvariga personer. 

NSU samarbetar aktivt med IT3 genom att tillsammans arrangera kurser och utbildningar i Nyland och 

informera medlemsföreningar om projektet. Under 2012 har man bl.a. med koordinerat samarbete satsat 

på att hjälpa föreningar att skapa och utveckla sina webbsajter och hållit workshoppar och kurser.  

 

28. KSF-media 

 
Under året har NSU i samarbete med FSU skrivit avtal med KSF media som innebär att NSU erbjuder sina 

medlemsföreningar möjligheten att annonsera billigare i KSF-medias tidningar, d.v.s. HBL, Borgåbladet, 

Västra Nyland och Östra Nyland. Medlemsföreningarna får upp till 50 % rabatt på annonsen förutsatt att en 

liten rabatt ges åt KSF-kortkunder i respektive evenemang. 

 

29. Övrigt 

 
Information om UF fältet och olika evenemang och verksamheter som UF fältet erbjuder hänvisades åt 

lämpliga föreningsaktörer regelbundet under året.  

Nylands Svenska Ungdomsförbund har tillsammans med Finlands Svenska Ungdomsförbund från och med 

1.6.2010 startat ett sysselsättningsprojekt som går under namnet ”Sysselsättande frivilligverksamhet”. 

NSU: s verksamhetsledare sitter med i styrgruppen för projektet. Målsättningen med projektet är att stärka 

den sociala kompetensen bland långtidsarbetslösa, unga och gamla, samt att förbättra deras möjligheter 

att återvända till arbetslivet. Föreningarna i Nyland erbjuder arbetsplatser. Projektet är ett ypperligt tillfälle 

för ungdomsföreningarna att få arbetstagare för de olika arbetsuppgifter som verksamheten eller 

upprätthållandet av föreningshus för med sig. För ungdomsföreningarna är anställningen antingen delvis 

eller helt understödd – beroende på anställningens omfattning. 

FSU och NSU arbetar med projektet, vars målsättning är att fortsätta med det till och med 31.5.2013. 

 

 

7. Teater 
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30. TOK 

 
NSU:s verksamhetsledare sitter med i styrgruppen för TOK. Verksamhetsledaren deltog i alla 

styrgruppsmöten under året. Utskottet ansvarar för att koordinera FSU:s och landskapsförbundens 

teaterverksamhet.  

 

31. Teaterkalaset 

 
Barnteaterfestivalen Teaterkalaset för barn i åldern 12-15 arrangerades i Kronoby i juni 2012. FSU är 

huvudarrangör, men NSU bidrog med att marknadsföra evenemanget i Nyland, hjälpa till med 

arrangemangen och bistå med en arrangörrepresentant under evenemanget som även fungerar som 

ledare. 

 

32. Teatersamling 

 
Teatersamling arrangerades för fjärde gången. Till evenemanget välkomnas alla teaterintresserade 

personer över 18 år samt teatergrupper inom amatörteaterrörelsen för att samlas i gemensamma tecken 

och byta erfarenheter. NSU hjälpte TOK-utskottet med planering och arrangemang av evenemanget.  

NSU deltog på teatersamling med ordförande och verksamhetsledare.  

 

33. Två pilotprojekt för sporrande av teaterintresse 

 
För att sporra teatergrupper inom UF-rörelsen verkställde NSU i samarbete med FSU ett pilotprojekt med 

understödet "Samhörighet i teatergruppen". Idén är att bidrag kan sökas för att under ett veckoslut hålla 

ett teatersymposium med workshop och valfri workshopledare på valfritt seminarieställe. Alternativt 

ordnar NSU föreläsare och seminarieplats för teatergruppen eller teatern. Bidrag för kostnader upp till 

1250€ för teatersymposium kunde ansökas av NSU. Info om erbjudandet gick ut i Bulletinen 10/2012.  

Teatergruppen Rampfeber och Fallåker Teater ansökte om bidraget och blev bägge beviljade understöd. 

En ny idé ”teaterbidraget” för att uppmuntra teaterintresserade inom UF-rörelsen förverkligades under år 

2012. NSU i samarbete med FSU gjorde en extra satsning och bjöd Nyländska UF-medlemmarna på ett 

resepaket inklusive deltagaravgifter och resa tur retur till teatersamling för de nyländska 

medlemsföreningarna. Info om erbjudandet gick ut i Bulletinen 13/2012.  

Fyra teaterdeltagare anmälde sig och NSU bjuder resan med tåg deltagaravgiften och två dubbelrum på 

hotellet. 
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34. Uppvaktningar 

 
Till de premiärer NSU fått inbjudan har förbundet sett som en hederssak att ha någon representant på plats 

– antingen en styrelsemedlem eller tjänsteman. Representanten har utöver tacktalet även överräckt en 

gåva. 

Följande premiärer och evenemang har under året uppmärksammats av NSU: 

 

13.1 19 Föreställning Prästkulla Prästkulla revy Putte Isaksson 

20.1 19 Premiär AV-teatern Bästa arvtagare Putte Isaksson 

10.3 18 Premiär Liljendalgården Resurveetär Kjell Westerholm 

30.3 

18 

Jubileums- 

föreställning Fallåker UF Hjälten på Hangö bad Putte Isaksson 

19.5 

16 110-års jub Norra Sibbo UF Mottagning 

Kalle Hermansson/ Putte 

Isaksson 

5.5 

18 Premiär Bergåsa, Järsö UF Gregors Arv 

Karl-Erik Hermansson 

(Putte Isaksson 15.5) 

22.5 19 Premiär Teater Rampfeber Aldrig i livet Putte Isaksson 

29.5 

19 Premiär 

Vanda teaterf 

Veininmylly, Dickursby Jorden runt på 80 dagar Putte Isaksson 

6.6. 

19 Premiär 

Finns - Holmen, Esbo 

gård, Köklax Rasmus på Luffen Putte Isaksson 

28.6 

19 Premiär 

Raseborgs 

sommarteater Teaterbåten 

Kalle Hermansson 

(Putte Isaksson 20.7) 

5.7 

19 Premiär Postbacken 

Narrspel - Gycklare i 

sommarkvällen 

Jörgen Backman /  Putte 

Isaksson 

29.6 

19 Premiär Lurens sommarteater Nils Holgerssons underbara resa 

Kjell Westerholm 

(Putte Isaksson 2.8) 

18.8 

17 

110-års jub + 

Wallhalla 100 

år Barösund UF Mottagning/ Festtal Putte Isaksson 

1.9 

18 

110-års 

jubileum Evitskogs UF Mottagning Putte Isaksson 

30.9 

16 

110-års 

jubileum Wessölandets UF Mottagning Putte Isaksson/ 

4.11 

15 Frågesport NSU/EBUF/MNUF Frågesportfinalen 

Kalle Hermansson / Putte 

Isaksson 

16.11 19 Premiär Fallåker UF Stig ombord! Putte Isaksson 

23.11 19 Premiär AV-Teatern Bruden som visste för lite Putte Isaksson 
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Till Norra Sibbo UF 110-års jubileum 19.5 beviljades 4 stycken NSU förtjänsttecken. 

 

 

Namn Beviljades 

Michaela Oljemark Bronsmärke 

Karola Manninen Bronsmärke 

Cecilia Granqvist Bronsmärke 

Johan Isaksson Bronsmärke 

 

 

8. Projektverksamhet 
 

 

35. Barnteaterprojektet Himmel och Pannkaka 
 

Under hösten 2012 har NSU producerat den pedagogiska och samtidigt roliga pjäsen ”Himmel och 

Pannkaka” som handlar om utanförskap och som är skriven av Isa Schöier. Teaterprojektet är ett samarbete 

med gruppen Bargum/Wallenius(Anja Bargum/Åsa Wallenius).  Målgruppen för pjäsen är barn i 

lågstadieåldern och efter premiären 3.12 2012, går turnén ut till skolor, eftermiddagshem och 

föreningshus. NSU: s medlemsföreningar får köpa pjäsen till ett subventionerat pris och därefter sköta 

biljettförsäljningen och erhålla dess intäkter, samt ordna med kaffebjudning och jippon som t.ex. en basar 

kring evenemanget. Medlemsföreningarna får på så sätt ett färdigt verksamhetspaket av NSU och intäkter 

till sin förening. 

Pjäsen regisserades av Michaela Hasán, musiken gjordes av Sofia Finnilä, den mobila scenografin av Marcus 

Packalén, publikarbetet av Sanna Huldén och skådespelarna Anja Bargum och Åsa Wallenius står på scen. 

Eftersom tema i pjäsen är av känslig karaktär bearbetades pjäsens publikarbetsmaterial av Sanna Huldén i 

samråd med Barnavårdsföreningen i Finland. NSU fungerar som producent i produktionen och sköter avtal, 

bokningar, organisering och administration. 

Pjäsen inövades hösten 2012 i förbundets eget föreningshus Bygdehemmet som donerats av svenska 

Litteratursällskapet för upprätthållande av svensk verksamhet. Några föreställningar, publikarbete och till 

teaterworkshop med barnen skedde även på Bygdehemmet i samråd med Botby grundskola. Botby 

lågstadieklasser 1,3 och 6 fungerade som referensgrupper för publikarbetsmaterialet som utarbetades.  

Premiären ägde rum på Bygdehemmet den 4.12 och fick mycket god respons av barnen och vuxna såväl 

som i recensionen i HBL den 7.12. Pjäsen utmynnar i att på våren 2013 turnera runt i Nyland i skolor och ger 

barnteaterevenemang till lokalförbund och föreningar samt festivaler.   
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På Bygdehemmet hölls även lärarpremiär den 3.12 för styrelsen, medlemmar och lärare. Helsingfors 

Domraorkester medverkade och uppträdde med musik under glöggbjudningen efter premiären.  

 

Om pjäsen  

Pjäsen ”Himmel och Pannkaka” tas frågor upp om hur det kan kännas för ett barn att plötsligt befinna sig 

mitt i föräldrarnas skilsmässa. På ett fint sätt belyses känslan av utanförskap och vilsenhet som ett barn 

känner i den här situationen. Pjäsen handlar dock inte bara om skilsmässa utan i ett vidare perspektiv om 

separationer överlag och att känna sig annorlunda. Pjäsen är inte mörk, utan lyfter upp dessa existentiella 

frågeställningar och känslor på ett roligt och fantasifullt sätt, samtidigt som de tas på allvar. 

I pjäsen finns sex olika roller som skådespelarna hoppar mellan, vilket på ett lekfullt sätt också visar barnen 

vad teater är och att i teaterns värld kan vad som helst hända.  

Projektet möjliggjordes med stiftelse och fondmedel. 

 

36. Kartläggning om behovet av musikundervisning i Botby 
 

En kartläggning i Botbynejden om behovet av musikundervisning för barn gjordes under hösten 2012 i 

samarbete med Nylands svenska ungdomsförbund, Sandels musikskola och Botby lågstadium. 

Kartläggningens resultat visade att det finns efterfrågan och således underlag för startande av musikskola i 

Bygdehemmet. Projektet musikskolan inleds 2013 i samarbete med Sandels musikskola och NSU. 

37. Lajvrollspel i Nyland 
 

I juni månad stod NSU värd för två lajvrollspelsläger för unga som arrangerades i Nyland under sommaren. 

Lajvrollspelen ordnades i samarbete med SÖU och finansierades av ELY centralen. NSU: s 

verksamhetsledare är med i styrgruppen för projektet och hjälpte projektledare Calle Tengström från SÖU 

att koordinera projektet i Nyland. Lägret i Östra Nyland hölls i Stensböle scouthus och i västra Nyland hölls 

lägrets i Gillesgården i Pojo. 

 

38. Svenska Föreningen Treväpplingen 

 
Nylands svenska ungdomsförbund startar ungdomskulturcentrum i Botby. Projektet verkställs genom den 

på nytt startade Svenska föreningen Treväpplingen och är ett samarbete mellan Nylands svenska 

ungdomsförbund, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Finlandssvenskt Filmcentrum, Axxells Fritids- och 

ungdomsinstruktörlinje, Överby trädgårdskola och SVEPS.  Projektet är en mix av frivilligarbete, olika skolor; 

studerandes praktikperioder, stöd och synergieffekter av olika förbund inriktade på ungdomar, fonder, 

stiftelser och sponsorer. 

Målsättningen är att motarbeta marginalisering bland ungdomar genom att erbjuda dem meningsfulla 

fritidssysselsättningar. Projektet riktar sig till ungdomar i åldern 13-17.  
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Aktivitetscentrumet där verksamheten utförs är NSU:s ägda föreningshus Bygdehemmet i Botby.  

Projektet startade 17.10.2011 då Fritids- och ungdomsinstruktörstuderande Mikael Maltzeff inledde sin 

praktikperiod på NSU. Uppgiften var att utreda möjligheter och skapa förutsättningar för verksamhet för 

ungdomar i Bygdehemmet. Projektet utvecklades snabbt till ett omfattande samarbete med många olika 

finlandssvenska aktörer inom olika sektorer som bidrar med sitt expertiskunnande och stöd.  

Projektet hade under året en arbetsgrupp bestående av fyra stycken Fritids- och 

ungdomsinstruktörstuderande från Axxell som med NSU:s handledning och tillsammans med de 

ovanstående Förbunden och skolorna planerade verksamhet, inredning, material, logistik, scheman och 

verkstäder. 

Projektet utmynnade i att studerande från de olika skolorna håller klubbar och verkstäder och 

fritidsklubbar för ungdomar i aktivitetscentret.  

Projektet verkställs genom den Svenska föreningen Treväpplingen r.f. som har en ny tillsatt styrelse. 

Föreningens mål är att främja aktivitet bland ungdomar. Föreningen har varit inaktiv en längre tid men 

startade under året ny ungdomsverksamhet, med stöd av ovanstående aktörer. Verksamheten verkställs i 

NSU:s ägda föreningshus Bygdehemmet i Botby där verksamheten har gratis uppehälle. Den Svenska 

Föreningen Treväpplingen startade således ett kulturcentrum i Bygdehemmet för barn och ungdomar i 

åldern 13 -17 . Projektets syfte är att motarbeta marginalisering genom att ge ungdomar ett forum för 

umgänge med meningsfulla sysslor. 

Under året hölls ungdomskvällar på Bygdehemmet. Ledare för kvällarna var fritidsinstruktörstuderande från 

Axxell under NSU: s handledning. 
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9. Evenemang 
 

39. Nyländsk Afton 2012 
 

 

Nyländsk Afton 2012 som hölls i Lovisa Bollhall, arrangerades av Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) i 

samarbete med Östra Nylands Ungdomsförbund (ÖNUF) och Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU). 

Evenemanget, som ordnades för 27:e gången, bestod av urklipp ur årets kulturhändelser i hela Nyland. 

Urklipp ur recensionen i Borgåbladet: 

LOVISA. En fullsatt bollhall fick njuta av en färgsprakande fest på lördagen när Lovisa för andra gången stod 

värd för Nyländsk Afton. 

Inledningen är avskalad och enkel. En ensam Joel Enqvist äntrar scenen framförandes en spelmansmelodi 
på sin fiol. Han går ton i ton med dekoren; en landsbygd med lador, kärror och ett gärdsgårdsstaket. Det är 
traditionellt och vackert. 

Men traditionen övergår i nutid när Radio Extrems succélåt Drottningen av Åland plötsligt dundrar ur 
högtalarna. Kvällens programledare Isa Mårtensson och Nicke Aldén tar över scenen och Nyländsk Afton 
2012 kör i gång på allvar. 

Nyländsk Afton går ju trots allt ut på att visa upp bredden på verksamheten inom de svenska 
ungdomsförbunden, och eftersom de lokala amatörteatrarna utgör en betydande del av denna verksamhet 
är det självklart att de skall presentera sig. Inte mindre än sju stycken teatergrupper var på plats. Vissa bjöd 
på smakprov ur gångna eller kommande pjäser; till exempel drog AV-teatern med sig ett täcke upp på scen 
och spelade halvnakna upp de sex första minuterna av årets pjäs. Andra valde att framföra musikstycken, 
bland annat Raseborgs sommarteater drog till med en riktig mäktig version av Ol Man River ur sommarens 
pjäs Teaterbåten. 

 
Publiken fick också njuta av ett solonummer, Fisken har vatten, av professionella sångerskan Annika Cleo 
Hultman. Och så skall vi ju inte glömma vår egen Lurens sommarteater som bjöd på godbitar ur Nils 
Holgersson underbara resa, både den vackra duetten Akkas och Nisses sång med Solveig Lindfors och 
Alexander Wendelin, och den gospelinfluerade På gården med hela ensemblen. 
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Under evenemangsdagen verkade ca 80 frivilliga funktionärer från Lurens som hjälpte till med allt från 

artistbemötning, städning, lotteri och kökshjälp. Förutom Bollhallen fanns även Lovisanejdens Högstadium 

till förfogande som backstagerum för de 180 artisterna och funktionärerna. Skolan var belägen ett stenkast 

från hallen och visade sig vara ett uppskattat utrymme där artisterna och andra involverade kunde slappna 

av, umgås och äta.  

På scen uppträdde följande artister (i ordningen de uppträdde): 

 

 

 
 

Vanda Teaterförening 

 Finns Sommarteater 

 Robin Hund & Hans glada orkester 

 Borgå Svenska Lillteater 
AV-Teatern 

 Raseborgs Sommarteater 

 Houseband med Tomas Järvinen & Co 

 Teater Rampfeber 

 Frida Andersson 
Bosse Andersson 

 Satin Circus 

 Lurens Sommarteater 

  

  

 

  

 

  Kvällen avslutades med tacktal och publiken fick med sig många minnesvärda pärlor från det mångfaldiga 

programmet, som än en gång tog pulsen på det livskraftiga kulturutbudet i ungdomsförbunden. Den till 

bredden fyllda bollhallen njöt av det drygt två timmar långa programmet, och stämningen var i topp som 

alltid på Nyländsk Afton. Nyländsk Afton uppfyller sin funktion i att uppmuntra nätverket av kulturutbud i 

UF-rörelsen i Nyland. 

En stor annonseringskampanj lanserades i samband av Nyländsk Afton som lyfte fram aktörerna. 

Evenemanget fick god feedback av både artister och publik, och höll sig inom tidsramarna.   

40. Femårsplan för Nyländsk Afton  
 

Enligt Önskemål från lokalförbunden samanställdes en femårsplan för Nyländsk Afton evenemanget.  

2012 Östra Nylands UF 

2013 Esbobygdens UF & Kyrkslättsnejdens UF 

2014 Väst Nyländska Ungdomsringen 

2015 Borgåbygdens UF & Sibbo UF 

2016 HelsingeTusby UF 
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41. Frågesporten 2012 
.  

Sex stycken lokalförbund arrangerade frågesportuttagningar i Nyland. Uttagningarna gick av stapeln den 22 

oktober. Totalt deltog 54 lag i den lokala uttagningen av frågesporten 2012. Till finalplats kom tio lag i 

Allmänna klassen, tio lag i Junior klassen och tio lag i Knatte klassen. 

Den Nyländska finalen i frågesport ordnades söndagen den 4 november kl. 15.00 i Mattlidens skola i Esbo. 

Alla deltagare var taggade till tusen när NSU tillsammans med Esbobygdens Ungdomsförbund och lokalvärd 

Mattbynejdens UF ordnade den nyländska finalen i frågesport. 

Första och andra placering i Knatteklassen avgjordes efter den första tilläggsfrågan. I den allmänna klassen 

avgjordes andra och tredje placering efter två tilläggsfrågor. Den senare tilläggsfrågan var en 

utslagningsfråga som bestod av logikspelet Sudoku, som skulle avgöras på tid. 

I Juniorklass grep EBUF:s Hembygdens vänner i Alberga I pris, med 45 poäng. I Allmänklass grep EBUF:s 

Skärgårdens vänner i Esbo I pris, med 51 poäng. I Knatteklass grep EBUF:s Logen i Gröndal I pris, med 66 

poäng (efter tilläggsfråga 1). 

 

Resultaten i finalen från 2012 blev följande: 

Junior klass 

   EBUF Hembygdens vänner i Alberga (HVA) 45   1 

EBUF Esbo Västra UF (EVUF) 42   2 

EBUF Gammelgård Ungdoms och allmogeförening (GUAF) 38   3 

Allmän klass 

   EBUF Skärgårdens Vänner i Esbo SViE 51   1 

HTU Sottungsby uf (SUF I) 49 52 2 

KNUF Vohlsnejden UF (VUF) 49 51 3 

Knatteklass 

   EBUF Logen i Gröndal 63 66 1 

EBUF Esbo Västra UF (EVUF II) 63 64 2 

EBUF Mattbynejdens UF 62   3 

 

Vandringspokalerna delades ut till vinnarna i de olika klasserna efter att namn och år ingraverats. 

Arbetsgruppen bestod av Iwe Ekström, Hanna Lönnfors och Putte Isaksson. 
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10. Barnverksamhet 
 

42. Dagkoloni 

 
Dagkolonin 2012 gick av stapeln 4-21 juni under vardagar 8.30–16.30 på Bygdehemmet. Sista veckan var 

bara 4 dagar lång på grund av midsommaren. Första veckan hade vi 14 barn, andra veckan 16 barn och sista 

veckan 8 barn; alla veckor ganska jämnt fördelat med flickor och pojkar. Vi var totalt fyra ledare, Anna och 

Helena som var där hela tiden och Nicolina som var där första veckan och Fredrik som var där andra och 

tredje veckan. Helena hade huvudansvaret men alla ledare var lika aktiva, tog initiativ och drog olika 

aktiviteter och lagade turvis maten.  

I år byggde vi upp dagkolonin på teman, där vi hade ett tema per veckan som präglade just den veckan. 

Temat bestämdes lång utifrån den utflykt vi gjorde den veckan. Under första veckan var temat dinosaurier 

och framtiden och vi besökte Heureka, andra veckan var temat 1700-talet och vi besökte Sveaborg och gick 

där på turen ”Gustavs svärd”, och sista veckan var temat havet och vi besökte då Sea Life. Aktiviteterna 

under  veckorna förutom utflykterna, relaterade ofta till temat. Här är lite av de saker vi gjorde: 

Vecka 1 – vi lagade dinosaurier, lekte Dino lekar, kom på framtidspersoner, hade framtidsolympiad och 

ordnade en framtidshögtid. 

Vecka 2 – Vecka 2 var lite annorlunda då hela veckans aktiviteter hängde ihop genom en historia som 

ledarna kommit på. Barnen fick brev från en person som levat på gården på 1700-talet och som sade sig ha 

gömt en skatt där någonstans. Så under veckan var vi på skattjakt och fick hela tiden nya ledtrådar och 

uppgifter vi måste göra för att kunna hitta skatten tillslut. Vi gjorde bl.a. hattar, drakar och svärd. Skatten 

tog vi sedan med oss till Sveaborg där vi gömde den. 

Vecka 3 – Vi lagade ett eget hav fullt med fiskar, djur, skattkistor etc. som vi döpte till ”Attvatten”, vi lagade 

egna metspön och fartyg och skrev två egna sånger som vi uppträdde med på öppet hus för föräldrarna.  

Förutom de temarelaterade aktiviteterna lekte vi mycket, pysslade, var på ängen, åkte till stranden och 

simmade, hade sagostunder, åt god mat och mellanmål och hade en massa kul tillsammans! 

Dagkolonierna var mycket omtyckta. Välorganiserade, bra ledare och roliga program, löd feedbacken av 

föräldrarna, och barnen ville inte att kolonierna skulle ”ta slut”. 

               

Annons i HBL/ Myrstacken (ovan) och på facebook (till vänster) informerade om dagkoloniverksamheten. 

Verksamheten informerades också om i Kompassen. 
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11. Internationell verksamhet 
 

43. Resa till Köpenhamn 
 

Verksamhetsledaren bjöds in att delta på Ung Kulturs utbildnings- och workshopresa till Danmark 29.11–

2.12. Resans syfte var att bekanta sig med de danska ungdomsarbetsmodellerna samt att nätverka med de 

danska och finska kollegerna. Nya arbetsmodeller och verksamhetskoncept framkom under resan, och 

stiftelsen Ung Kultur stod för resans alla kostnader. 

12. Fastigheten 
 

Den 12 juni 2009 erhöll förbundet som donation 319 aktier av Svenska Litteratursällskapet i Finland och 

därmed är Nylands svenska ungdomsförbund ensam ägare till hela aktiestocken i Fastighets Ab 

Bygdehemmet. 

I samband med överlåtelsen förband sig Nylands svenska ungdomsförbund r.f. att inte överlåta aktier i 

Fastighets Ab Bygdehemmet så länge det föreligger förutsättningar att bedriva svensk verksamhet i 

fastigheten. Gåvotagaren förbinder sig även till att inte överlåta besittningsrättigheten till de utrymmen 

som aktierna berättigar till för annat ändamål än för svensk verksamhet så länge det finns realistiska 

möjligheter för fortsatt svensk verksamhet i fastigheten. 

Fastighets AB Bygdehemmet har en VD och en egen styrelse. NSU har en anställd vaktmästare, timanställd 

gårdskarl och dito städerska. Verksamhetsledaren fungerar tillsammans med FAB VD Niklas Rönnberg som 

arbetsledare för arbetsteamet och håller koll på att saker sköts i fastigheten. Verksamhetsledaren 

övervakar uthyrningen av fastigheten, ser över prislistan, samt kontrollerar betalningarna och bokningarna.  

 

Som ensam ägare till fastigheten sköter NSU även administrationen i anslutning till användningen av 

utrymmen och betalar till fastighetsbolaget bolagsvederlag och andra avgifter som ansluter sig till 

användningen av fastigheten. 

Under året erhöll NSU en donation på 31 bord och över sjuttio stolar, bägge betydligt stiligare och i bättre 

skick än de tidigare som fanns i fastigheten. Donationen möjliggjordes förtjänstfullt av ledamot Peppe 

Krook. Förflyttningsarbetet och ihopskruvande och rengörande av borden verkställdes av 

verksamhetsledaren, vaktmästaren och en talkogrupp på tre personer under kvällar och på lördagen den 

11.8.  

Under året gjordes en låsrenovering i Bygdehemmet. Låskartan på alla låsen i fastigheten gjordes om och 

låsen byttes ut. En diskmaskin för arbetskök införskaffades. Prislistan för uthyrningsverksamheten 

förnyades under året, samt webbsajten med information om uthyrningen förnyades helt. Samarbetet med 

Goexperience återupptogs. Bygdehemmet fick även en egen Facebook sida med information om huset.  

Under året ordnades barnverksamhet i Bygdehemmet och i samarbete med den Svenska Föreningen 

Treväpplingen ungdomsverksamhet på kvällar. En teaterpjäs sattes upp under hösten på Bygdehemmet och 

en dansgrupp övade aktivt i huset. Olika möten hölls i utrymmena och en uppskattad NSU dag med sjutton 
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deltagare ordnades på Bygdehemmet.  I mötesutrymmet i övre våningen verkar scoutkåren Nordsjö 

skogsriddare tre dagar i veckan. Festsalen i första våningen har uthyrts närmare 30 gånger under året på 

veckoslut för bröllop och familjefester. NSU organiserar hyresverksamheten på bygdehemmet. 

Olika möjligheter för ytterligare verksamhet i framtiden utreddes kontinuerligt under 2012. Bland annat 

kartläggningen om musikundervisning för barn och ungdomar i Botbynejden, och förhandlingar med 

Helsingfors stad som letade efter utrymmen i Botbytrakten för eftermiddagsverksamhet för åk 1-2.  

13. Medlemsavgift 
 

NSU har av sina medlemmar uppburit en årsavgift som baserar sig på medlemsföreningarnas totala 

medlemsantal enligt följande: 

 

1-99 medlemmar 59 euro 100-199 medlemmar 67 euro 

200-299 medlemmar 76 euro över 299 medlemmar 84 euro 

Lokalförbund   84 euro 

 

14. Ekonomi 

 

Svenska Kulturfonden Verksamhet 10 000   

  webbpaket 16 000   

/arbetsgrupp Bargum&Wallenius Barnteaterprojekt 8 000   

Brita Maria Renlunds stiftelse Dagkolonier 5 000   

Svenska Folkskolans Vänner Kursverksamhet 2 000   

Konstsamfundet Nyländsk Afton 6 000   

  Barnteaterproduktion 2 000   

Stiftelsen Tre Smeder (våransökan) Nyländsk Afton 1 000   

Sparbanksstiftelsen i Esbo- Grankulla Barnteaterproduktion 2 000   

Sparbanksstiftelsen i Borgå Nyländsk Afton 500   

Sparbanksstiftelsen i Östra Nyland Nyländsk Afton 700   

William Thuring stiftelsen Nyländsk Afton 1 500   

  Barnteaterproduktion 1 000   

  Kursverksamhet 500   

Emelie och Rudolf Gesellius fond Nyländsk Afton 4 000   

Nygrens stiftelse Barnteaterproduktion 3 000   

Stiftelsen Tre Smeder (höstansökan) Barnteaterproduktionen 3 000   

Svenska studiecentralen Kurser 96   

Undervisningsministeriet  Verksamhetsbidrag 59 925   
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Resultatet visar en förlust på   291,96 € 

Balansräkningens slutsumma är 87 134,86  € 

 

15. Statens renoveringsbidrag 

 
Av de medel som Undervisningsministeriet beviljar för renovering av föreningshus erhöll NSU föreningarna 

år 2012 totalt 105 000€. Följande medlemsföreningar blev förordade och beviljade renoveringsbidrag i 

Nyland: 

 

 

Föreningen för Nytta och Nöje i Noux 2 700   

Barösunds Ungdomsförening rf. 2 400   

Kyrkslätt Skärgårds Ungdomsförening Runhälla rf. 12 400   

Hembygdens Hopp rf. 10 400   

Sannäs Ungdomsförening rf. 8 400   

Malm Svenska Ungdomsförening rf. 2 200   

Evitsskog Ungdomsförening rf. 5 300   

Järsö Ungdomsförening rf. 26 600   

Svenska Föreningen i Lojo rf. 2 700   

Karis Östra Ungdomsförening rf.  8 900   

Liljendal Ungdomsförening rf.  4 400   

Ungdomsföreningen Bildande Nöjen i Kuggom rf. 1 300   

Kullo-Mickelsböle Allmogeförening rf. 1 800   

Skärgårdens Vänner i Pyttis rf. 15 500   
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16. Övrigt 
 

 

T A C K ! 
 

Vi tackar alla lokalförbund, föreningar, förtroendevalda och anställda för det arbete som utförts och den 

samarbetsvilja som visats förbundet under år 2012. 

 

Vi tackar också de stiftelser, fonder, samfund, organisationer, kommuner och privatpersoner som stött 

förbundet och medlemsföreningarna i arbetet ungdomen och kulturen till fromma. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Förbundsstyrelsen för Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. 
 
 

 

 

 

 

 

 


