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Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

Kallelse till Höstmöte 23.11

NSU

NSU Frågesport 2013

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till höstmöte måndagen
den 23 november 2015 klockan 18.00 på Bygdehemmet. På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
På förbundsmötet äger varje lokalförbund och förening som är direkt anslutna till NSU rätt att med två
nedan följer reglerna i korthet för de lokala
befullmäktigadeHär
delegater
utöva rösträtt, vilka vardera har en röst. Bilagor kommer inom kort på www.nsu.fi.

2014

uttagningar i Nyland samt vid landskapsfinalen.

NSU frågesport 2015

NSU:s frågesportuttagningar hålls måndagen
den 2 november 2015 kl. 19.00 på sex olika orter i Nyland.

FRÅGESPORT

Östra Nylands ungdomsförbund: www.onuf.fi
Lurensvägen 121, 07945 Kuggom

Sibbo ungdomsförbund: UF Kamraterna, Träskberga i Träskby, (Kalkstrand), Nevasvägen
340, 01150 Söderkulla. Anmälningar senast dagen innan till Suffen@kolumbus.fi

NSU:s frågesportuttagningar hålls måndagen den 13 oktober
Helsinge-Tusby
ungdomsförbund:
www.helsinge-tusby.fi
2014
kl. 19.00 på sex
olika orter i Nyland.
Solbacken, Klemetskogvägen 9, 04360 Tusby

Östra Nylands ungdomsförbund: http://www.onuf.fi

Esbobygdens
ungdomsförbund:
www.ebuf.org
Lurensvägen
121, 07945 Kuggom
Carlberg, Ungdomsvägen 10, Gammelgård, Esbo. Anmälningar senast 26.10.

Sibbo ungdomsförbund: UF Kamraterna, Träskberga i Träskby, (Kalkstrand), Nevasvägen 340, 01150

Kyrkslättnejdens
ungdomsförbund:
www.knuf.fi
Söderkulla.
Anmälningar till Suffen@kolumbus.fi
Luckan, Stationsvägen 3, 02400 Kyrkslätt

Helsinge-Tusby ungdomsförbund: http://www.helsinge-tusby.fi

Västnyländska
ungdomsringen:
www.vnur.org
Vanda
UF, Gamla Nurmijärvivägen
54,Vandaforsen.
Tenala UF, Sockenvägen 22, 10520 Tenala

Esbobygdens ungdomsförbund: http://ebuf.org

SViE, Svinösund, Sommarövägen
De fristående medlemsföreningar
som inte8 hör till något lokalförbund äger rätt att delta i valfritt
lokalförbunds uttagningstävlingar genom att anmäla sitt deltagande till det lokalförbund inom vilkets regi
Kyrkslättnejdens
ungdomsförbund: http://www.knuf.fi
uttagningen äger
rum.
Luckan, Stationsvägen 3, 02400 Kyrkslätt

Finalen arrangeras på Bygdehemmet 22.11.2015. Mera information finns på www.nsu.fi
Västnyländska ungdomsringen: http://www.vnur.org/vnur
HV i Snappertuna, Snappertuna kyrkväg 129

DeFINAL
fristående medlemsföreningar som inte hör till något lokalförbund äger rätt att delta i valfritt
FSU informerar
lokalförbunds uttagningstävlingar genom att anmäla sitt deltagande till det lokalförbund inom

Finlands Svenska
arrangerar
i samarbete
vilketsUngdomsförbund
regi uttagningen äger
rum
med flera andra organisationer och privatpersoner en
barnfest i SFV-huset
FINAL G18, Helsingfors, söndagen den 1 Ukulele konsert
november kl. 11-14. Alla barnfamiljer är välkomna med. Det
Uttagningstävlingarnas
tio bästa
lag i respektive
klassoch
går vidareUkulele
till landskapsfinalen
söndag 26.10.2014
i
Express uppträder
tisdagen
bjuds bland annat
på lekar, pyssel,
hoppslott,
musik
Lagstads skola i Esbo kl. 15.00 dock så att varje lokalförbund deltar
med
ett
lag
i
varje
klass.
24.11. klockan 19 i Bygdehemmet,
fotografering. För deltagande betalar man enligt förmåga
Borgfrökensgränd
1, Helsingfors.
och samvete. Då
Pengarna
går oavkortat
till Rödai uttagningstävlingarna
Korset. Det
lokalförbunden
meddelat resultaten
kontrollräknas svaren hos
NSU som
Konserten
räcker inklusive paus
skiltflyktinganläggningarna
skickar kallelsen till landskapsfinal
till respektive lags
kontaktperson.
bjuds också indärefter
barn från
i Helsingfors
omkring 2 h. Programblad 10 euro.
för att berika dem med roliga minnen.

OBS! Det är möjligt att antalet frågor och delfrågor i finalen får ett annat upplägg än i
uttagningstävlingarna. Arrangören förbehåller sig rätten att besluta om utformningen.
Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f. Borgfrökensgränd 1, 00950 Helsingfors tfn 0500-61 6933 www.nsu.fi

Reglerna hittas på www.nsu.fi

