
Uppdatera erastyrelseuppgifter
Dags att uppdatera era styrelseuppgifter på den
elektroniska rapportblanketten på er webbsajt.
Om andra förändringar också skett så uppdatera
gärna även dem. Det är enkelt, föl j bara föl jande
instruktioner.

1. Gå in på
föreningensnamn.nsu.webbhuset.fi/loggain
2. Logga in med de användarnamn och lösenord
ni har
3. Gå ti l l intranät
4. Gå ti l l Rapportblankett (på vänster sida)
5. Det enklaste är att basera den nya på den
senaste, så sl ipper man fyl la i al l information
som fortfarande är samma. Tryck alltså på
'basera på' vid den senaste blanketten. Skulle ni
ha mycket att ändra, kan ni också trycka på
'skapa ny', men då måste ni fyl la i al la uppgifter.
6. Gå igenom alla 7 steg och uppdatera/fyl l i rätt
information. Ni måste gå igenom alla steg för att
kunna spara informationen!
7. När ni är klara med steg 7, trycker ni på
'skicka' längst ner och alla era uppgifter sparas.

Har ni frågor el ler funderingar kan ni al ltid höra
av er ti l l kansl iet@nsu.fi el ler ringa antingen
Putte 050061 6933 eller Helena 0503301 222.
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TeaterStatistik

Gott Nytt År 2012!

I fal l ni har spelat teater under året 2011
bör ni lämna in Teaterstatistiken ti l l FSU.
Det är mycket viktigt att statistiken
skickas i tid då FSU måste rapportera
den vidare. För att bl i bevil jad
Produktionsstöd bör Teaterstatistiken
vara inlämnad. Informationen som skall
rapporteras har utökats från tidigare år.
Ni kan hitta Teaterstatistikblanketten på
Teater.fi .

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

Samtidigt kan ni också logga in på sidan
och granska att era uppgifter stämmer,
samt uppdatera information om era
kommande förestäl lningar. De nya
inloggningsuppgifterna för Teater.fi är:
användarnamnet teater@webbhuset.fi .
Lösenordet är som förut medlem.




