
Vinnarna koras under Nyländsk Afton Goes Gala 2014!
Rösterna har kommit in och här presenterar vi de tre nominerade som fått flest 
röster inom respektive kategori. De nominerade blir alla inbjudna till Nyländsk 
Afton Goes Gala, där vinnarna koras under kvällen!

Nominerade för NSU priset 2014! 

Finlands Hembygdsförbunds enkät om renoveringsbehoven 
i föreningshus
Finlands Hembygdsförbund ber om att få era svar på en enkät rörande användningen av föreningshus och 
husens renoveringsbehov. Vi önskar att alla samfund som äger ett föreningshus svarar på enkäten, oavsett 
om samfundet har ansökt om renoveringsbidraget för föreningshus som utdelas av Hembygdsförbundet 
eller inte. Alla svar ger oss värdefull information om det aktuella läget för föreningshus och om hur 
välbehövligt bidragssystemet är. Enkäten hör till en utredning som vi utför på uppdrag av undervisnings- 
och kulturministeriet. Vänligen skicka in senast den 10 november 2014.
 
Enkäten hittas här: https://sv.surveymonkey.com/s/27ZWWTZ      Mera info på: www.nsu.fi

Petition gällande anmälningsskyldigheten för talkoarbete
Från och med 1.7.2014 ska byggnadsentreprenader och uppgifter om de personer som arbetar på 
byggplatser meddelas till skatteverket månatligen. Detta gäller också föreningar som bygger och 
renoverar. Skatteverket har meddelat att arbetsinsatser vid talkoarbete måste redovisas. I lagen finns 
en kostnadsgräns för anmälan som går vid 15.000€. 
För att bekämpa den gråa ekonomin likställer Skatteverket talkoarbete vid lönearbete i viss mån, något 
som kan bli utarmande för tredje sektorn. 
 Klicka här för att skriva under petitionen gällande anmälningsskyldigheten för talkoarbete

Klicka här för mera information (www.nsu.fi)

Biljetter 35 €, för middag, show och dans: www.biljett.fi

Platsbiljetter: kontakta kansliet@nsu.fi om ni vill reservera 
platser bredvid varandra vid festbordet.

Busstransport: Vi arrangerar busstransporter 
från olika orter till festen för 15 € tur retur.
Kontakta kansliet@nsu.fi för mera information. 

Årets Talang
  Thomas Silen
  Jan Karell
  Minna Valkama

Årets Eldsjäl
  Sussy Räiha
  Jan ’Sege’ Lindqvist
  Kim Svenskberg

Årets Ungdom
  Rosie Westerlund
  Helena Sederholm
  Fredrika Åkerö

Årets Veteran
  Björn “Bjösse” Sjögren
  Kristina “Stina” Salonen
  Börje Sällström

Årets Förening
  Liljendal ungdomsförening
  Hembygdens Vänner i Alberga r.f.
  Tenala UF
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