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Boka kurs i mötesteknik för din förening!
Nu kan NSU:s medlemsföreningar boka en kurs i mötesteknik direkt till sitt föreningshus. Ifall ni har frågor
om mötesteknik eller bara vill friska upp minnet gällande korrekt mötesteknik eller har stött på frågor om
hur man skall gå tillväga vid olika mötessituationer, kan ni boka föreläsningen direkt av NSU. Föreläsare för
kursen är SFV verksamhetsombud Sebastian Gripenberg (tidigare FSU:s mångårige ordförande). Kursen
arrangeras av NSU i samarbete med SFV bildning.
Bokningsavgiften för kursen är 30 euro för medlemsföreningar. Kursens längd och tema kan formas enligt
önskemål, men riktgivande längd är 3 x 45 min. Kursen kan bokas inom hela Nyland. Deltagarantal: minst
6 personer per anordnad kurs. Kontakt: kansliet@nsu.fi

Statliga renoveringsbidrag
Beskedet från Suomen Kotiseutuliitto om
vilka föreningar med föreningshus som
blivit beviljade statligt renoveringsbidrag för
i år. Kolla länken: http://www.kotiseutuliitto.
fi/seurantaloavustukset/seurantalojenkorjausavustus/myonnetyt-avustukset/2016

FSU informerar
Sista påminnelsen om
teaterstatistiken
Alla föreningar som spelat teater under 2015 bör
fylla i teaterstatistiken. De föreningar som inte ännu
lämnat in den bör göra det omgående. Blanketten
hittar ni här: http://www.teater.fi/sv/teaterstatistik

UF-AMBASSADÖR
Är du utåtriktad och tycker det är roligt att lära
känna nya människor från Svenskfinland och
möjligen även från Norden och Europa? Finlands
Svenska Ungdomsförbund (FSU) letar efter 4-6
stycken 17-23 åriga UF-ambassadörer från Nyland,
Åboland, Österbotten och Åland. Mera information
hittas på: http://www.fsu.fi/sv/pa_gang/article21674-49319-ufambassador

Understöd för amatörteatrar att ansöka

NSU:s Mammacafé
Måndagar kl. 10.00-12.00 ordnas Mammacafé
med knatte- och babyrytmik för 0-4 åringar på
Bygdehemmet i Botby. Start den 11 april. Mera
info och anmälningar till kansliet@nsu.fi

Nu är det igen dags för FSU-amatörteatergrupper
att ansöka om understöd via FSU. Senast 1.4
har amatörteatergrupper möjlighet att ansöka
om produktions- och marknadsföringsstöd. Mera
information hittas på: http://www.fsu.fi/sv/pa_gang/
article-21674-48552-understod-for-amatorteatraratt-ansoka
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