27 SEPTEMBER

Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.
Kallelse till Höstmöte

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till
höstmöte onsdagen den 1 4 november 201 2 klockan 1 8.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens
gränd 1 , Helsingfors. 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.
Helsingfors den 27 september 201 2
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.
Har du redan anmält dig till NSU dagen?

NSU dagen ordnas lördagen den 27 oktober
för alla våra medlemmar och tjänstemän. Den
slås ihop med den andra kursen i
marknadsföring samt ordförandeträffen. NSU
dagen ordnas på Bygdehemmet,
Borgfrökensgränd 1 , 00950 Helsingfors.
Välkommen!
Anmäl dig senast 1 2.1 0 till kansliet@nsu.fi. I
anmälan bör finnas deltagarens namn,
medlemsförening och allergier/specialdieter.
NSU dagen är kostnadsfri.

IT3

Det preliminära programmet:
1 0.00 - Kaffe/te
1 0.30 - Föreläsning "Kul och ful
marknadsföring" med Maria Österåker
1 3.00 - Lunch
1 4.00 - Idé- och brainstorming workshop
1 5.00 - Ordförandeträff med diskussion om
NSU:s framtida medlemsavgift (denna punkt
endast för ordföranden)
Mera info finns på webbsajten: www.nsu.fi

Hej på er! Mitt namn är Jonas Lemberg och jag har precis börjat
arbeta här på FSU: s kansli som projektledare för IT3 i Nyland.
Förutom att presentera mig själv tänkte jag också påminna er om
IT3:s existens. Kom ihåg att IT3 finns till för er, och att det bara är
att ta kontakt vid IT-relaterade problem! Det är helt kostnadsfritt för
NSU-medlemmar. IT3:s dejour har öppnat igen, och man kan ringa
varje tisdag och onsdag mellan kl. 1 5.00 och 20.00. Numret är 01 0
320 2080. Ni kan också kontakta mig via epost, jonas@fsu.fi eller
ringa mig under arbetstid till tfn 050-5021 440, så hjälper jag gärna
till i mån av möjlighet.Kom också ihåg att ta en titt på vår hemsida,
www.it3.fi. Där hittar ni info om kurser IT3 ordnar, manualer vi skrivit
och annat kul!
Ha en bra höst!
Jonas
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