
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer påminns härmed om höstmöte torsdagen 
den 20 november 2014 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 
befullmäktigade delegater utöva rösträtt, vilka vardera har en röst.

Nyländsk Afton som arrangerades för 29: onde gången 
introducerade i år ett helt nytt koncept med galamiddag, 
utdelning av NSU priset 2014 och påföljande dans till 
KjellÅkeZ of Finland, inbakat med teater, musik och många 
skratt. 

Kvällen ordnades av Nylands svenska ungdomsförbund 
och Västnyländska ungdomsringen i samarbete med 
Raseborgs stad. Radioprofilen Janne Grönroos fungerade 
som konferencier och Teddy Granroth som kapellmästare. 
I samspel med scenkonstnären Dan Idman blev det 
många inslag av skratt under kvällen. 250 personer deltog 
i publiken, medan ytterligare cirka 150 personer stod för 
program och arrangemang.

Kvällen började med förrätt och ett uppträdande av 
sångstjärnan Clarissa och efterföljdes sedan av Finns 
sommarteater, Raseborgs sommarteater och Rampfeber. 
Vid huvudrätten stod Degerby ungdomsförening och 
Lurens sommarteater för underhållningen och efterrätten 
sjöngs in av elever från Lärkkulla samt den dramatiska 
västnyländska eldshowgruppen Fire Hazard. Kvällen 
avrundades med ett smockfullt dansgolv till toner av Kjell-
ÅkeZ of Finland. Under middagen utdelades även NSU-
priset 2014, som ges till personer och föreningar som 
utmärkt sig under det gångna året. NSU-Priset består av en 
graverad gyllene ros och personligt diplom till alla vinnare. 
I alla de fem kategorierna hade de tre nominerade med de 
flesta rösterna inbjudits som hedersgäster till festen och 
spänningen var i taket då NSU-prisets vinnare korades i 
alla fem kategorier. 

NSU Talang 2014 tilldelades Jan Karell. 

NSU Ungdom 2014 tilldelades Rosie 
Westerlund. 

NSU Förening 2014 tilldelades Liljendal 
Ungdomsförening. 

NSU Eldsjäl 2014 tilldelades Kim Svenskberg

NSU Veteran 2014 tilldelades Börje Sällström
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Läs recensionen i Västra Nyland här: 
Klicka här för mera information om pristagarna

Bilagor hittas här: 

https://www.facebook.com/nylandssvenskaungdomsforbund
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