
Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f. Nylandsgatan 1 7 B 27, 001 20 Helsingfors tfn 0500-61 6933 www.nsu.fi

31 MARS

TEATERKALASET

JOURNALISTIKKURSEN

RAPPORTBLANKETTEN

Snart är det dags för Teaterkalaset 2014. I år kommer festivalen att arrangeras i
Åboland, i Nagu, under tiden 9 – 12.6.
Teaterkalaset riktar sig till barn i åldern 7 – 12 år. Det är ett barnteaterevenemang som
erbjuder barnen möjlighet att träffa andra barn som delar samma intressen.
Under evenemanget får deltagarna se på teater, delta i verkstäder och själv stå på
scenen.
Deltagaravgiften på 60 euro inkluderar möjlighet till transport från en större ort nära
dig, mat, uppehälle, försäkring och allt program. Anmälningsblankett finnes på
www.fsu.fi

Nylands svenska ungdomsförbund och Finlands AITA/IATAcenter ordnar i samarbete med Ung Kultur
en gratis journalistikkurs för ungdomar. Kursen ordnas under veckoslutet 911.5 på Borgå folkakademi
och inkluderar inkvartering och måltider. Föreläsare: Stefan Holmström, chefredaktör för Östra Nyland.
Anmälningsblankett finnes på www.nsu.fi

Anvisningar för anmälan av föreningsuppgifter på den elektroniska
rapporteringsblanketten som finns på er webbsajt.

1 . Gå in på (er NSU webbsajt) föreningensnamn.nsu.webbhuset.fi/loggain
--- Ändra sista ordet i adressen från"/start" ti l l "/loggain" (se ovan)

2. Logga in med de användarnamn och lösenord ni har (vid problem kontakta: Putte
0500-61 6933, putte@nsu.fi el ler Jonas IT3, 050-502 1 440)

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 senast gjorda, 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.

8. Du har nu sparat uppgifterna i rapportblanketten. Gå nu ti l l rapportens första sida och klicka
"markera klar"

Nu är det dags att fylla i rapportblanketten för 2013!
Anmälan om verksamhet och medlemmar gäller för verksamhetsår 2013
(kontaktuppgifter däremot för 2014). Följ nedanstående instruktioner.
Det är av yttersta vikt att alla NSU: s medlemsföreningar fyller i blanketten senast 7.4!




