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FSU informerar

Storytelling workshop

Ny styrelse 2016
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) 
r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till 
vårmöte onsdagen den 9 Mars 2016 klockan 
18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1 , 
Helsingfors.

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. 
På förbundsmötet äger varje lokalförbund och 
förening som är direkt anslutna till NSU rätt att 
med två befullmäktigade delegater utöva rösträtt, 
vilka vardera har en röst.
Helsingfors den 9 februari 2016 Nylands svenska 
ungdomsförbund (NSU) r.f.

Styrelseordförande:
   Börje Henriksson

Ordinarie styrelsemedlemmar:
   Kjell Westerholm (ÖNUF) 2016-17
   Johan Isaksson (SUF) 2015-16
   Jörgen Backman (BUF) 2015-16
   Per-Erik Krook (VNUR) 2015-16
   Maria Sjöroos (EBUF) 2016-17
   Ann-Christin Ingman (HTU) 2016-17

Suppleanter:
   Jonas Randers (ÖNUF) 2016-17
   Jacob Mickelsson (EBUF) 2015-16
   Christian Starck (HTU) 2015-16
   Heidi Jousmaa (VNUR) 2015-16
   Jarl Åkerlund (EBUF) 2016-17
   Jon Jakobsson (HTU) 2016-17

Vid förbundets vårmöte behandlas följande frågor: 
 1. Konstatera mötets stadgeenliga sammankallande 
och beslutförhet. 
2. Välja ordförande, viceordförande och sekreterare för 
mötet.
3. Välja två protokolljusterare och två rösträknare för 
mötet. 
4. Föredra styrelsens verksamhetsberättelse. 
5. Föredra bokslutet och revisorernas berättelse. 
6. Besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
och övriga redovisningsskyldiga.
7. Besluta om förbundsstyrelsens propositioner. 
8. Besluta om av medlem framställda motioner. Motion 
bör för att upptas till behandling vara inlämnad till 
styrelsen senast en vecka före förbundsmötet.

Kallelse till vårmöte

Frågesporten ordnas i höst igen. Samla ihop 
lag, svara på kluriga frågor och må den bäste 
vinna! Uttagningarna i lokalförbunden: 31.10
Final: 20.11 på Furuborg i Kuggom!

Dags för amatörteatrarna att fylla i 
Teaterstatistiken för år 2015. Fyll i blanketten 
på www.teater.fi ifall ni inte redan gjort det.

Berättaren och Sagan 
Bygdehemmet, söndagen den 10 april kl 10-17

En workshop där folksagan möter spontant berättande. 
Ivanir Hasson Olsen, Interkulturell Storyteller, kommer 
att dela med sig av sina verksamhetserfarenheter 
med bl.a. ensamkommande barn i asylboende. 
Workshoppen riktar sig till alla som är intresserade 
av berättandet som helande konstform!  Arr. NSU i 
samarbete med ALBA SuomiFinland r.f.
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NSU:s frågesportuttagningar hålls måndagen den 13 oktober 
2014 kl. 19.00 på sex olika orter i Nyland.
Östra Nylands ungdomsförbund: http://www.onuf.fi
Lurensvägen 121, 07945 Kuggom

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

Helsinge-Tusby ungdomsförbund: http://www.helsinge-tusby.fi
Vanda UF, Gamla Nurmijärvivägen 54, Vandaforsen.

Esbobygdens ungdomsförbund: http://ebuf.org
SViE, Svinösund, Sommarövägen 8

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund: http://www.knuf.fi
Luckan, Stationsvägen 3, 02400 Kyrkslätt

Västnyländska ungdomsringen: http://www.vnur.org/vnur
TryckeriTeatern, Torggatan 1, 10300 Karis

De fristående medlemsföreningar som inte hör till något lokalförbund äger rätt att delta i valfritt 
lokalförbunds uttagningstävlingar genom att anmäla sitt deltagande till det lokalförbund inom 
vilkets regi uttagningen äger rum

FINAL
Uttagningstävlingarnas tio bästa lag i respektive klass går vidare till landskapsfinalen söndag 26.10.2014 i 
Lagstads skola i Esbo kl. 15.00 dock så att varje lokalförbund deltar med ett lag i varje klass.

Då lokalförbunden meddelat resultaten i uttagningstävlingarna kontrollräknas svaren hos NSU som 
därefter skilt skickar kallelsen till landskapsfinal till respektive lags kontaktperson.

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.

Reglerna hittas på

NSU Frågesport 2013
Här nedan följer reglerna i korthet för de lokala
uttagningar i Nyland samt vid landskapsfinalen.

FINAL

www.nsu.fi

http://www.teater.fi/sv/teaterstatistik/

