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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 lokalförbunden 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. I början
av året flyttade kansliet med FSU till det öppna kontorslandskapet på vindsvåningen på Georgsgatan 18.
Efter en kort period i det öppna kontorslandskapet i G18 flyttade NSU tillbaka till NSU: s eget föreningshus
Bygdehemmet. Förbundet har aktivt utökat samarbetet med närstående organisationer och de övriga
landskapsförbunden samt arbetat för en effektiverad arbetsfördelning mellan lokalförbunden. Den av NSU
erbjudna webbportalen inom ramen för Kulturhuset har utvecklats. Projektetet, som går ut på att förnya
alla medlemsorganisationers webbsajter i Digistoff 2, fortskred framgångsrikt. Medlemsföreningar har nu
fått en trevlig webbsajt som grund. Allt fler har insett nyttan av en gemensam portal och övergått till NSU: s
erbjudna webbpaket.
Nyländsk Afton förnyades och blev denna gång en galatillställning med tre rätters middag och
prisutdelningar. Festen hölls i Ekenäs Bollhall. Flera kurser hölls för ungdomar och andra föreningsaktiva.
Förbundets dagkolonier i Bygdehemmet var omtyckta av både barn och föräldrar. Även DJ-kurserna, som
erbjöds till föreningar i Nyland var populära. En journalistikkurs för 16–29 åringar arrangerades i Borgå
Folkakademi tillsammans med Ung Kultur och AITA/IATA.
En kartläggning av behovet av musikundervisning för barn, som gjordes under hösten 2012 i samarbete
med Sandels musikskola och Botby lågstadium, visade att det finns en klar efterfrågan vilket ledde till
musikundervisning på Bygdehemmet hösten 2013. Verksamheten har fortsatt under år 2014.
Svenska föreningen Treväpplingen, som i samarbete med NSU idkar verksamhet i Bygdehemmet, startade
en ukuleleklubb som snabbt fick ihop omkring femton aktiva deltagare. Showkören Let Us Be Frank, som
består av 20 korister, övar även regelbundet på Bygdehemmet.
I Bygdehemmet uppdagades under hösten en väggvattenskada som omgående måste renoveras.
Renoveringsarbetet inleddes under hösten 2013 och blev färdigt våren 2014.
På höstmötet valdes nya medlemmar in i förbundsstyrelsen. 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 hela verksamhetsåret.
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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, ska förbundet genom ett planmässigt skolnings- och bildningsarbete
befrämja ungdomsrörelsen och skola ledarkrafter för densamma. Förbundet bör likaså åstadkomma
kontakt mellan medlemsföreningarna genom möten och sammankomster, upplysningsverksamhet,
publikationer och förslag till reformer och dylikt.
Förbundet består av sju regionalt verkande registrerade lokalförbund och 111 andraregistrerade 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 hundra 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 20.11.2013 och vid styrelsens
konstituerande möte 6.02.2014 valde styrelsen inom sig enhälligt Johan Isaksson till förbundsstyrelsen vice
ordförande.
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Ordinarie
Suppleanter

Karl-Erik Hermansson,
Johan Isaksson

(SUF)

Jacob Mickelsson

(EBUF)

Maria Sjöroos

(EBUF)

Jarl Åkerlund

(EBUF)

Kjell Westerholm

(ÖNUF)

Jonas Randers

(ÖNUF)

Ann-Christin Ingman

(HTU)

Börje Henriksson

(HTU)

Jörgen Backman

(BUF)

Gustav Åberg

(KNUF)

Per-Erik Krook

(VNUR)

Heidi Jousmaa

(VNUR)

Styrelsen har under året sammankommit till sex (6) beslutförda möten. Verksamhetsledare Christoffer
Isaksson har fungerat som styrelsens sekreterare.

2. Revisor och verksamhetsgranskare
Under verksamhetsåret har CGR revisor Petter Lindeman från PwC varit förbundets revisor. Anne SeleniusSaarman (suppleant Ulf Kjerin) har varit förbundets verksamhetsgranskare.

3. Arbetsgrupper
Följande arbetsgrupper har sammanträtt under verksamhetsåret:
Programutskottet för Nyländsk Afton:

Heidi Jousmaa, Robban Sederholm, Dan Idman och Christoffer
Isaksson

Arbetsgruppen för frågesportstävlingar:

Hanna Lönnfors, Iwe Ekström och Christoffer Isaksson

Arbetsgruppen för Bygdehemmets aktiviteter: Christian Starck, Victor Bäck och Christoffer Isaksson
Arbetsgruppen för Bygdehemmet:

Mats Wallenius, Patrik Wallenius, Niklas Rönnberg, Karl-Erik
Hermansson och Christoffer Isaksson
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4. Förbundsmöten
Förbundets ordinarie vårmöte hölls den 27 mars på Bygdehemmet. Av förbundets sju lokalförbund
representerades av ett en ett befullmäktigat ombud medan tre av förbundets 111 medlemsföreningar
representerades av fem befullmäktigade ombud.
Förbundets ordinarie höstmöte hölls den 20 november på Bygdehemmet. Tre av förbundets sju
lokalförbund representerades av tre befullmäktigade ombud medan tre av förbundets 111
medlemsföreningar representerades av tre befullmäktigade ombud.

5. Representation
I styrelsen för Finlands Svenska Ungdomsförbund har NSU representerats av Karl-Erik Hermansson
(suppleant Per-Erik Krook) och Johan Isaksson (suppleant Jörgen Backman).

6. Centralkansliet
Förbundskansliet var i början av året stationerat i FSU: s kontorslokaliteter vid Nylandsgatan 17 i
Helsingfors. Vecka fem flyttade de bägge förbunden till vindsvåningen på Georgsgatan 18 i Helsingfors. I
juni flyttade kansliet till Bygdehemmet. Förbundet behöver nu inte betala dubbel hyra och har därtill större
arbetsutrymmen, närmare kontakt till fältet och helt andra förutsättningar att arrangera verksamheter i
den egna festsalen eller i mötesrummet.

7. Personal
Christoffer Isaksson har under hela året fungerat som verksamhetsledare. Jessica Thurin fungerade som
koordinator på halvtid fram till den 19 juni. Victor Bäck tog över som koordinator på halvtid från och med 3
oktober.
Mats Wallenius har hela verksamhetsåret arbetat som Bygdehemmets vaktmästare. Bygdehemmet har
även haft en timanställd gårdskarl Patrik Wallenius, och en timanställd städerska Anette Wallenius.
Vaktmästaren svarar för uthyrningsverksamheten av festlokal och mötesutrymmen, med stöd av
personalen som sköter marknadsföring och administration.
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4. Utbildning och studieverksamhet
8. IT3 Drop-in verkstad
IT3 i Nyland ordnade under hela vårterminen drop-in verkstäder till vilka man kunde komma och jobba med
föreningens webbsajt, frågor kring Digistoff eller annat IT-relaterat. Som handledare fungerade Jonas
Lemberg från IT3 i Nyland.

9. Journalistikkurs i Helsingfors för ungdomar i åldern 16-29 år
NSU ordnade i samarbete med Ung Kultur och AITA/IATA-center en journalistikkurs för ungdomar i ålder
16–29 år. Kursen ägde rum den 9–11.5 på Borgå folkakademi. Ung Kultur och AITA/IATA finansierade
utbildningen medan NSU marknadsför, organiserar och fungerar som arrangör med en ledare under lägret.
Kursen utmynnar i att en del av ungdomarna får pröva på journalistyrket under AITA/IATA: s NordiskBaltiska teaterfestival evenemang i juli samt under Ung Kulturs dansevenemang Moves 2014.

10.

Ordkonstverkstäder i Nyland

NSU satsade på ett nytt verksamhetskoncept år 2013 för medlemsföreningar som vill ordna
ordkonstverkstäder för barn. NSU erbjöd medlemsföreningarna möjlighet att ordna ordkonstverksamhet
med certifierade ordkonstledaren Helena von Schoultz i respektive föreningshus. Under en
ordkonstverkstad inspireras barnen att ta fram berättelser de har inom sig och får utlopp för sin fantasi och
kreativitet. En berättelse kan kommuniceras på många olika sätt; kanske kommer den fram i form av en
muntlig berättelse, en sång, en dikt eller en liten teaterpjäs. Ordkonsten ger också möjlighet att upptäcka
hur olika konstformer kan samspela med varandra. Kursen arrangerades under en dag.

11.

DJ-kurser

Under hösten startade NSU ett nytt koncept för föreningar som vill ordna kurser för ungdomar. Kurspaket
består av en grundkurs i DJ-konst, som riktas till ungdomar i åldern 13–16 eller 16 år och uppåt.
Föreningarna kan arrangera kursen i t.ex. det egna föreningshuset. Som kursdragare fungerar Mats
Holmström som är ungdomsledare och professionell DJ. Kursen går under ett veckoslut och innehåller 12
timmar undervisning. Arrangören står för material och utrustning. Under året arrangerades kursen inom
tre föreningar.
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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.
Kartläggningen visade att det finns en klar efterfrågan och därför inleddes musikundervisningen på
Bygdehemmet hösten 2013. NSU kombinerade efterfrågan på musikundervisning i Botbytrakten, med att
kostnadsfritt erbjuda musikstuderanden Bygdehemmet och samtidigt erbjuda barn subventionerad
musikundervisning med stöd av fonder och stiftelser. Sex musikstuderande på Sibeliusakademin och Pop &
Jazzkonservatoriet anmälde sig intresserade för att undervisa.
För verksamheten inreddes ett av kanslirummen i Bygdehemmet till ett musikrum. Utöver kansliutrymmet
har även festsalen och dess piano använts för sånglektioner, därtill mötesrummet i övre våningen då
utrymmet inte används av scouterna. NSU upplåter utrymmena för musiklektionerna, administrerar
verksamheten och sköter informationen. Under vårterminen fick elever regelbunden musikundervisning på
Bygdehemmet.

13.

Musik och rörelse för 7–10 åringar

I september inledde NSU en regelbunden musikklubbsverksamhet för 7–10 åringar på Bygdehemmet.
Klubben arbetar med sång, musik och motion med roliga teman för att väcka barnens intresse för musik.
Klubbledare är musikped. stud. Emmi Torkki. Under höstterminen fick barnen ledd musikklubbsverksamhet
på Bygdehemmet.

14.

Kurs i webbsajtprogrammering för ungdomar

NSU erbjöd en kurshelhet i webbsajtprogrammering för ungdomar. Tanken var att föreningarna kunde
arrangera det hela i det egna föreningshuset. Webbsajtprogrammering har nämligen i många fall visat
sig fungera som inkörsporten till IT- programmeringsvärlden och konsten ”titta under motorhuvuden
på programmen”. Kursen skulle behandla grunderna i webbsajtprogrammering i HTML och CSS.
Verksamheten slog dock inte igenom bland föreningarna.

5. Information
15.

NSU profilering och struktur

Profilering, struktur och kontakt har varit ledord under år 2014. NSU har arbetat med att få fältet mer
bekant med takorganisationen. Syftet är att klargöra vilken funktion förbundet fyller och samtidigt gör
takorganisationen”användarvänlig”: den ska bistå föreningarna och lokalförbunden i all verksamhet.
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NSU Bulletinen

Bulletinen, som är förbundets informationskanal, utkommer nu oftare, men i mindre format, till
medlemsföreningars kontaktpersoner och övriga intresserade i organisationen.
NSU sammanställer Bulletinen och skickar den per e-post till sina mottagare. Under året utkom elva
Bulletiner. Feedbacken från fältet på det nya formatet har varit positiv – Bulletin har sagts vara både redig
och lättläst.

17.

Webbsajt – www.nsu.fi

NSU: s nya webbsajt informerar om verksamheten och aktualiteter. Nyckelorden är att definiera
målgruppen, hitta en balanserad design och göra webbsajten användarvänlig med en klar struktur.
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Sommarevenemang i HBL (om Nyländska UF-verksamheter)

NSU publicerade en helsidesannons i HBL/ Myrstacken om alla verksamheter som UF rörelsen i Nyland
erbjuder under sommaren. Helsidesannonsen med NSU: s grafiska design publicerades den 20.5.
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Annonsering

NSU gör Nyländsk Afton -annonser till programbladen för de Nyländska UF-föreningarnas sommarteatrar.
Olika evenemang annonserades bl.a. i Kompassen och i de svenskspråkiga dagstidningarna; HBL/
Myrstacken, Borgåbladet, Västra Nyland och Östra Nyland samt i övriga tidningar; God tid, Norr om stan,
Kyrkpressen. NSU använde även Evenemax, Facebook och Radio Vegas Nyländsk förmiddag som
informationskanal.

20.

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 under året
publicerades som en nät tidning.

21.

Övriga infobitar

NSU informerade aktivt genom sina kanaler om olika serviceformer som förbundet erbjuder
medlemsföreningarna.
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Om den nylanserade kostnadsfria stilbyggaren till webbsajterna, det erbjudna bokföringsprogrammet,
teaterbidragen, renoveringsbidragen samt om medlemsregistret.

22.

NSU i media

NSU hade under året många framträdanden i radio Vega bl.a. om Nyländsk Afton. NSU fick
dagboksutrymme i HBL om bl.a. Journalistikkursen, Musik och rörelse, Ukuleleklubben, höst- och
julkonserterna och Nyländsk Afton.

23.

NSU på Facebook

NSU har en egen sida i den sociala webbplattformen Facebook, anknuten till den egna webbsajten. Sidan
fungerar som en ny informationskanal. Artiklar från bl.a. NSU webbsajten publiceras i regel också på
Facebook-sidan för att nå flera mottagare. Facebook erbjuder därtill en möjlighet till annonsering, något
som NSU även utnyttjat.
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6. Medlemsservice
24.

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. Två
möten besöktes under våren.
TO 27.3

19.00

VNUR

Tryckeriteatern

VÅRMÖTE/FÄLTBESÖK

ON 7.4

18.30

HTU

Björkhem i
Vandadalen

FÖRENINGSTRÄFF/ FÄLTBESÖK

25.

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 helpdesk för föreningarna och kontaktlänk mellan medlemsföreningarna, -förbunden och
Kulturhuset då svårare frågor uppkommer.
NSU inledde 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. Projektet med att färdigställa skräddarsydda webbsajter till medlemsföreningar med stilbyggaren
inleddes under senhösten 2012 och slutfördes 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. Tack vare detta projekt har även fristående föreningar
anhållit om medlemskap i NSU.
Förbundswebbpaketet erbjuder även möjlighet till kostnadsfritt nätbaserat bokföringsprogram och
kostnadsfritt nätbaserat medlemsregister. Beställningar av dessa verktyg går genom NSU.

26.

IT3

NSU: s verksamhetsledare är med i styrgruppen för IT3 projektet, som finns till för att understöda ITverksamheten 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 2014 har man bl.a. med koordinerat samarbete satsat
på att hjälpa föreningar att skapa och utveckla sina webbsajter och hållit workshoppar och kurser.
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27.

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f.

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.

7. Teater

28.

Teater och kultur (TOK)

NSU:s verksamhetsledare sitter med i styrgruppen för TOK, som inte sammanträdde under
verksamhetsåret. Utskottet ansvarar för att koordinera FSU:s och landskapsförbundens teaterverksamhet.

29.

Uppvaktningar

Till de premiärer NSU fått inbjudan har förbundet sett som en hederssak att ha en 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:

14.2
19

Föreställning

Degerby UF

Fart i Flanellen

14.3

19

Föreställning

AV-teatern

Tenorens dotter

5.4

18

Föreställning

Järsö UF

Att vara vi

1.3

19

Premiär

Liljendal revy

Dimidarjuse

15

Kalle Hermansson, (28.2 Putte
Isaksson)
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19

Premiär

Vanda teaterf
Veininmylly, Dickursby

Svärdet i stenen

Putte Isaksson

3.6

19

Premiär

Teater Rampfeber

Primadonnan på Ofeliaberg

Putte Isaksson

5.6

19

Premiär

Finns sommarteater

Ronja rövadotter

Putte Isaksson

19

Premiär

Raseborgs
sommarteater

En midsommarnattsdröm

Putte Isaksson

2.6

19

Premiär

Postbacken

Mästerkatten i stövlar

Putte Isaksson

20.6

19

Premiär

Lurens sommarteater

Så som i Himmelen

Putte Isaksson

14

Uppvaktnin

Iwe Ekström EBUF
vledare

60-års mottagning på Fallåker

Putte Isaksson

19

Premiär

Fallåker UF

Liket som visste för mycket

Putte Isaksson

19.6

3.9

14.11

8. Projektverksamhet
30.

AITA/IATA: s Nordisk-Baltiska teaterfestival i Borgå 1-6 juli.

NSU fungerade som en officiell samarbetspartner AITA/IATA: s Nordisk-Baltiska teaterfestival som
arrangeras i Borgå 1-6 juli.
Festivalen bjöd på 13 olika teaterföreställningar från alla nordiska och baltiska länderna samt en
föreställning från Syd- och en från Centraleuropa. Sammanlagt 160 amatörteaterskådespelare samlades i
Borgå under tiden 1-6.7.2014. Alla föreställningar var öppna och vara gratis för publiken och de kommer att
förevisas i Kulturhuset Grand samt Konstfabriken. NSU hade en anställd ledare på plats under hela
teaterveckan.

31.

Svenska Föreningen Treväpplingen

Man kan säga att Den Svenska Föreningen Treväpplingen nu har gjort Bygdehemmet till ett kulturcentrum.
Showkören Let Us Be Frank med dirigenterna Sara Selenius och Simon Djupsjöbacka har fortsatt sin
verksamhet. Kören Let Us Be Frank´s första hela verksamhetsår hade en flygande start. Kören har titt som
tätt uppträtt på olika tillställningar och konserter bl.a. på Musikhusets klubbkväll, på Brage, Kyrkslätts
Svenska dagens fest, Helsinki Missios - krisjouren för ungas 10-års jubileumsfest, och haft en fullsatt
gemensam konsert med Treväpplingens ukuleleklubb, samt en julkonsert.
Ukuleleklubben, som inledde sin verksamhet i början av verksamhetsåret, har sammanträtt närapå samtliga
tisdagar under året. Klubben har dragits av Christian Starck. Kören och ukuleleklubben hade bl.a. en
gemensam höstkonsert, ”Autumn Leaves” i Bygdehemmet.
Samarbetet med Nordsjö sjöscouter har fortsatt under verksamhetsåret.
16
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9. Evenemang
32.

Nyländsk Afton Goes Gala 2014

Nyländsk Afton, som nu arrangerades för 29:e gången, introducerade ett helt nytt koncept med
galamiddag, utdelning av NSU-priset 2014 och påföljande dans, inbakat med teater, musik och
många skratt.

Aftonen ordnades 9.11. i Ekenäs bollhall tillsammans med Västnyländska ungdomsringen. Radioprofilen
Janne Grönroos var konferencier och Teddy Granroth kapellmästare. I samspel med scenkonstnären Dan
Idman blev det många skratt under kvällen. Sammanlagt 250 personer deltog som publik, medan ytterligare
cirka 150 personer stod för program och arrangemang.
Kvällen började med förrätt och ett uppträdande av sångstjärnan Clarissa och efterföljdes av
Finns sommarteater, Raseborgs sommarteater och Rampfeber. Vid huvudrätten stod Degerby
ungdomsförening och Lurens sommarteater för underhållningen medan efterrätten sjöngs in av elever från
Lärkkulla. Därefter uppträdde den dramatiska västnyländska eldshowgruppen Fire Hazard.
Kvällen avrundades med ett smockfullt dansgolv till toner av Kjell-ÅkeZ of Finland.
Under middagen utdelades NSU-priset 2014, som ska ges till personer och föreningar som utmärkt sig
under det gångna året. NSU-priset består av en graverad gyllene ros och ett personligt diplom. I alla fem
kategorier hade de tre nominerade som fått flest röster inbjudits som hedersgäster och spänningen var i
taket då NSU-prisets vinnare korades:

NSU Talang 2014 tilldelades Jan Karell.
NSU Ungdom 2014 tilldelades Rosie Westerlund.
NSU Förening 2014 tilldelades Liljendal Ungdomsförening.
NSU Eldsjäl 2014 tilldelades Kim Svenskberg
NSU Veteran 2014 tilldelades Börje Sällström

En stor annonskampanj i media lanserades för Nyändsk Afton Goes Gala. Kampanjen lyfte fram våra artister
i UF rörelsen. Evenemanget fick god feedback av både artister och publik.

Foto: Iwe Ekström
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33.

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f.

Femårsplan för Nyländsk Afton

Enligt önskemål från lokalförbunden uppgjordes en femårsplan för Nyländsk Afton.
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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34.

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f.

Frågesporten 2014

Den Nyländska finalen i frågesport ordnades söndagen den 26 oktober kl. 15.00 i Lagstads skola i Esbo.
Lokalförbundens uttagningar gick av stapel den 13 oktober. Totalt deltog 50 lag i den lokala uttagningen av
frågesporten 2014. Till finalplats kom 10 lag i Allmänna klassen, 12 lag i Junior klassen och 8 lag i Knatte
klassen.
Stämningen var på topp när NSU tillsammans med Esbobygdens Ungdomsförbund och lokalvärd Nytta och
Nöje i Noux arrangerade den nyländska finalen i frågesport. Första placering i Allmänna- och Junior klassen
avgjordes efter den första tilläggsfrågan.
Resultaten i finalen från 2014 blev följande:
Juniorklass:
Förbund Förening

Placering

EBUF

Gammelgård ungdoms- och allmogeförening

37

6

43

1

EBUF

Esbo Västra UF (EVUF I)

37

5

42

2

EBUF

Esbo Västra UF (EVUF 2)

35

5

41

3

1

35
5
0
40
4
EBUF
Hembygdens vänner i Alberga (HVA)
I Juniorklass grep EBUF:s Gammelgård ungdoms- och allmogeförening (Linda Sederholm, Martin Sederholm
och Sonja Regårdh) I pris, med 43 poäng.
Allmän klass:
EBUF

Nytta och Nöje i Noux (NNN II)

51

6

57

1

SUF

Hembygdens Vänner i Mårtensby (HViM)

51

5

56

2

49
3
VNUR
Tenala UF (TUF)
I Allmänklass grep EBUF:s Nytta och Nöje i Noux Lag 2 (Johanna Eklundh, Harry Eklundh och Sten Eklundh) I
pris, med 57 poäng.
Knatteklass:
Förbund Förening
EBUF
EBUF

Placering

Hembygdens Vänner i Alberga,Lag 1, (Stjärnorna)
Gammelgård Ungdoms och Allmogeförening
(Zombierna)

62

1

61

2

3
EBUF
Hembygdens Vänner i Alberga, Lag 2, (Chubbybunnies) 55
I Knatteklass grep EBUF:s Hembygdens Vänner i Alberga Lag 1 (Stjärnorna) (Rurik Back, Ivar Maura och Tuuli
Ryhänen) I pris, med 62 poäng
Vandringspokalerna delades ut till vinnarna i de olika klasserna efter att namn och år ingraverats.
Arbetsgruppen bestod av Iwe Ekström, Hanna Lönnfors, Putte Isaksson och Victor Bäck.
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10.
35.

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f.

Barnverksamhet
Dagkoloni 2014

Dagkolonin 2014 gick av stapeln 2–19 juni under vardagar 8.30–16.30 på Bygdehemmet. Första och andra
veckan hade vi 20 barn och sista veckan 13 barn. De tre ledarna i samarbete med NSU koordinatorn som
fungerade som ansvarig ledare skötte planeringen av programmet, drog olika aktiviteter och lagade maten
under lägren.
I år byggde vi upp dagkolonin på teman, där vi hade ett tema per vecka. Temat bestämdes utgående ifrån
den utflykt vi gjorde den veckan. Första lägerveckan var temat ”Historia”, andra veckan ”Vetenskap och
rymden” och den tredje ”Djur och natur”. Här är ett utdrag ur dagboken:
Vecka 1 – Förutom att leka namnlekar och andra ”lära känna varandra”-lekar spelade vi fotboll, lekte i
skogen och hade pysselstunder. Varje dag efter lunch läste någon av ledarna högt ur en bok som avslutades
den sista lägerdagen. I lekrummet fanns det alltid böcker och serier som man fick läsa på fritiden om man
ville. Vi spelade även musik och skapade storslagna konstverk med gatukritor på Bygdehemmets gård. På
veckans utfärd bar det iväg till Sveaborg där vi hade bokat en skådespelad skattjakt för barnen. Barnen
sprang runt ön med skådespelare utklädda till personer från 1700-talet och försökte hitta Kaptenens
ritningar. Våra lägerbarn är väldigt kloka och var en utmaning även för skådespelarna.
Vecka 2 – Under den andra veckan invigde vi temat "Vetenskap och rymden" med att pyssla och skapa våra
egna planeter av ballonger täckta med klister och tidningspapper. På grund av det regniga vädret stannade
vi mycket inomhus och pysslade, hade högläsning och tittade på lärorika filmer. Veckans utflykt var till
Heureka, där barnen fick pröva på en massa olika experiment och se olika utställningar. Vi avslutade
utflykten genom att äta vår lunch på gräsmattan utanför i solskenet.
Vecka 3 – Sista veckan var det temat ”Djur och natur” som gällde. Vi började med att göra krukor av
mjölkkartonger och därefter planterades solrosor i dem. Vi hade även överraskningsprogram i ordkonst
med Helena von Schoultz. Hon lärde barnen att naturen är magisk och måste tas väl hand om. Barnen fick
välja en sak ur naturen som enligt dem var magisk och så gjorde vi drömfångare. Veckans utflykt var till
Fallkulla gård, där barnen fick träffa och klappa kaniner, getter och kossor. Dagkolonin 2014 var mycket
lyckad och vi fick en mycket positiv feedback från både barn och föräldrar.
Annons i HBL/ Myrstacken och på facebook informerade om dagkoloniverksamheten. Information om
verksamheten ingick även i Kompassen.
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11.

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f.

Fastigheten

Den 12 juni 2009 erhöll förbundet som donation 319 aktier av Svenska Litteratursällskapet i Finland och
därmed är Nylands svenska ungdomsförbund nu 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 styrelse. För att strömlinjeforma beslutsprocesser
integrerades år 2013 Fastighetsbolagets styrelse med NSU styrelseledamöter varvid verksamhetsledaren
blev VD för fastighetsbolaget.
NSU har en anställd vaktmästare, en timanställd gårdskarl och dito städerska. Verksamhetsledaren fungerar
som arbetsledare för arbetsteamet. Verksamhetsledaren övervakar även 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 fastighetsbolaget bolagsvederlag och andra avgifter som ansluter sig till
användningen av fastigheten.
Under året gjordes en brandsäkerhetsgranskning i Bygdehemmet. Räddningsplan gjordes och genomgicks,
nya brandsläckare införskaffades, nödutgångarna granskades, festsalens gardiner sprutades icke brännbart
medel, säkerhetsanvisningsklistermärken införskaffades och nödutgångarnas ljus granskades. I anslutning
med brandsäkerhetsgranskningen gjordes även en omfattande elsystemgranskning. Efter att justeringarna
gjorts godkände brandinspektören Bygdehemmets brandsäkerhetsgranskning.
En fuktkartläggning över vattenskadan i festsalens vägg gjordes av PK-Kuivaus medan omfattande
väggsaneringsarbeten utfördes av Östra Skärgårdens stugservice AB under övervakning av den tekniska
disponentbyrån Teamrac AB.
I mötesutrymmet i övre våningen verkar scoutkåren Nordsjö skogsriddare tre dagar i veckan. Festsalen i
första våningen har p.g.a. saneringen uthyrts sett färre gånger än tidigare år, totalt 20 gånger för bröllop
och familjefester.
I Bygdehemmet hålls verksamhet av olika slag på daglig basis året runt. Som exempel kan nämnas
musikundervisning för barn och ungdomar, breakdance övningar av fristående grupp, sångövningar,
körverksamhet och ukuleleklubb, kurser, klubbar och konserter.
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12.

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f.

Medlemsavgift

NSU har av sina medlemmar uppburit en årsavgift som baserar sig på medlemsföreningarnas medlemsantal
enligt följande:
1–99 medlemmar

59 euro

100–199 medlemmar

67 euro

200–299 medlemmar
Lokalförbund

76 euro
84 euro

över 299 medlemmar

84 euro

13.
Ekonomi
Beviljade bidrag:
Svenska Kulturfonden

Verksamhet

13 000

webbpaket

16 000

Dagkolonier

6 000

Utbildning och kursverksamhet

3 700

SFV

Utbildning och kursverksamhet

2 300

Konstsamfundet

Nyländsk Afton

6 000

Tre Smeder (våransökan)

Nyländsk Afton

2 000

Utbildning och kursverksamhet

3 000

Nyländsk Afton

1 000

Utbildning och kursverksamhet

1 000

William Thuring stiftelsen

Nyländsk Afton

2 000

Emelie och Rudolf Gesellius fond

Nyländsk Afton

3 000

Nygrens

Utbildning och kursverksamhet

Undervisningsminsisteriet /FSU

Verksamhetsbidrag

Brita Maria Renlunds stiftelse

Sparbanksstiftelsen i EsboGrankulla

500
61 649

Resultatet visar en förlust på

3 851,91 €

Balansräkningens slutsumma är

82 418,39 €
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14.

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f.

Statens renoveringsbidrag

Av de medel som Undervisningsministeriet beviljat för renovering av föreningshus erhöll NSU föreningarna
år 2014 totalt 99 940 €. Följande medlemsföreningar blev förordade och beviljade renoveringsbidrag i
Nyland:

Hembygdens vänner i Lindkoski r.f.
Tessjö-Marby-Kulla ungdomsförening r.f.
Hindhår Ungdomsförening r.f.
Svenska Föreningen i Lojo r.f.
Skärgårdens vänner i Snappertuna
Mellersta Kyrkslätts Ungdoms- och Bygdeförening r.f.
Hembygdens vänner i Alberga r.f.
Malm Svenska Ungdomsförening r.f.
Järsö Ungdomsförening r.f.
Kyrkslätt Skärgårds Ungdomsförening Runhälla r.f.
Skärgårdens vänner i Strömfors
Kråkö Bygdeförening r.f.
Wessölandets Ungdomsförening r.f
Ekenäs Skärgårds Hembygdsförening r.f.
Gumbostrand-Vesterskogen Hembygdsförening r.f.

1 300
4 500
4 800
2 100
13 000
24 500
3 300
6 000
9 000
4 800
11 000
4 200
4 800
6 000
640
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15.

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f.

Övrigt

TACK!
Vi tackar alla lokalförbund, föreningar, förtroendevalda och anställda för det arbete som utförts och den
samarbetsvilja som visats under år 2014.

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.
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