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1. Organisation 
 

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. är en sammanslutning av i Nyland verkande svenska 

ungdomsföreningar och i liknande syfte bildade sammanslutningar. Förbundets hemort är Helsingfors. 

 

Förbundets mål är att gynna och främja ungdomsrörelsens utveckling, arbeta för bildning och god sed 

samt bevara och förkovra det finlandssvenska kulturarvet till gagn för Nylands svenska ungdom och 

dess gemensamma strävanden. 

 

För att befordra dessa syftemål, skall förbundet genom ett planmässigt skolnings- och bildningsarbete 

befrämja ungdomsrörelsen och skola ledarkrafter för densamma. Förbundet bör likaså åstadkomma 

närmare kontakt mellan medlemsföreningarna genom gemensamma möten och sammankomster, 

upplysningsverksamhet, publikationer och förslag till reformer och dylikt. 

 

Förbundet består av 7 regionalt verkande inregistrerade lokalförbund och 111 andra inregistrerade 

svenska ungdomsföreningar eller sammanslutningar vilka hos förbundets styrelse skriftligen anhållit om 

inträde och godkänts av densamma. Har medlem icke fullgjort sina förpliktelser mot förbundet eller 

genom sin verksamhet uppenbart skadat eller motarbetat förbundets intressen, kan denne av styrelsen 

uteslutas genom enkel omröstning. Styrelsen kan utse en förtjänt person till hedersmedlem i 

förbundet. 

 

Lokalförbunden är: Östra Nylands ungdomsförbund (ÖNUF), Borgåbygdens ungdomsförbund (BUF), 

Sibbo ungdomsförbund (SUF), Helsinge-Tusby ungdomsförbund (HTU), Esbobygdens ungdomsförbund 

(EBUF), Kyrkslättnejdens ungdomsförbund (KNUF), Västnyländska ungdomsringen (VNUR).  

Lokalförbunden och föreningarna äger och förvaltar sammanlagt över 100 föreningshus.  

 

Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f. är medlem av Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf som är 

centralorganisation för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen och amatörteatern i 

Svenskfinland. 

Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen 

 är en ideell, samlande finlandssvensk folkrörelse, där medlemskapet grundar sig på intresse 

och frivillighet   

• är i första hand en ungdomsorganisation, men värdesätter samtidigt samling över 

generationsgränserna 

• värnar om det svenska språket, hembygdskänsla, jämlikhet och internationell solidaritet men 

är neutral i partipolitiska och religiösa frågor 

• arbetar för att förstärka ungdomens självförtroende, välbefinnande, samhällsansvar och 

känsla av samhörighet 

• utvecklar verksamhetsformer anpassade efter ungdomens fritids- och kulturintressen       

• eftersträvar ställningstaganden och engagemang i aktuella ungdomsfrågor 

• upprätthåller en organisation med klar arbetsfördelning mellan olika organisationsnivåer 

• samarbetar med andra närstående organisationer, såväl nationellt som internationellt. 
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2. Utbildning och studieverksamhet 
 

Syfte: Förbundets mål är att gynna och främja ungdomsrörelsens utveckling, arbeta för bildning och god 

sed samt bevara och förkovra det finlandssvenska kulturarvet till gagn för Nylands svenska ungdom och 

dess gemensamma strävanden. För att befordra dessa syftemål skall förbundet genom ett planmässigt 

skolnings- och bildningsarbete befrämja ungdomsrörelsen och skola ledarkrafter för densamma. 

Förbundet bör likaså åstadkomma närmare kontakt mellan medlemsföreningarna medels 

gemensamma möten och sammankomster, genom upplysningsverksamhet, publikationer och genom 

förslag till reformer och dylikt. 

 

 

1. Interkulturell Storytelling – i berättandes skugga 
Med berättandet som nav möter vi barn och unga med olika modersmål och kulturell bakgrund och skapar 

rum för upplevelser, möten - integrering. Avsikten är att erbjuda en plats för personliga uttryck på skilda 

språk där vi värnar om att dela med oss av en livskraftig svenska. 

Projektet som inleddes år 2016 har fått god respons och verksamheten fortsätter. Vi går ut i Nyland och lär 

ut formatet av Interkulturell Berättarverkstad. 

2. Familjecaféverksamhet med knatte- och babyrytmik (0-4 år) 
NSU startade våren 2016 familjecaféverksamhet på Bygdehemmet. Caféet blev mycket populärt och NSU 

expanderar verksamheten under 2017.  På Familjecaféet lär vi oss roliga sånglekar och ringdanser. Barnen 

får sjunga, dansa och spela på rytminstrument tillsammans med mamma, pappa, mormor, farfar och de 

andra barnen. Musik och rytmik är roligt för barnen samtidigt som det i tidig ålder är betydelsefullt både för 

barnens musikaliska och motoriska utveckling. Efter sångstunden har föräldrarna en ypperlig möjlighet att 

lära känna varandra över en kopp kaffe och tala om allt mellan himmel och jord. Barnen får nya kompisar 

och lär sig att leka tillsammans. 

3. Teaterklubbar för ungdomar 
På initiativ av en medlemsförening kommer NSU att starta experimenterande teaterklubbar för ungdomar i 

åldern 20-28 år under verksamhetsåret. 

4. DJ-kurs  
Nylands Svenska Ungdomsförbund fortsätter att erbjuda sitt verksamhetskoncept för medlemsföreningar 

som vill ordna en kurs DJ-konst för ungdomar i sin egen region.  Efter att ha inlett verksamheten 2013 med 

NSU:s  färdiga kurspaket är en grundkurs i DJ-konst riktad till ungdomar i åldern 13-16 år eller 16 år uppåt 

som föreningar kan arrangera i sitt eget föreningshus, följde år 2015 även en fortsättningskurs i DJ-konst.  

Som kursdragare fungerar den professionella DJ:n och ungdomsledaren Mats Holmström. Under 

kursveckoslutet får deltagarna totalt tolv timmar undervisning. Målsättningen för föreningarna är att 

erbjuda en kurs för ungdomar som ligger i tiden och väcka intresse för föreningen i regionen. 
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5. Breakdancekurser för Gymnasieelever 
NSU inleder regelbunden Breakdanceundervisning för gymnasieelever. Målsättningen är att erbjuda 

ungdomarna en danshobby där alla får vara med och som är positiv framåtanda.  

6. Ukulelekurser för barn och ungdomar 
NSU anordnar ukulelekurser för nybörjare på Bygdehemmet. Målet med kurserna är att ge en 

grundutbildning och väcka intresse för ukuleleinstrumentet.  Kurserna passar alla åldrar. 

7. Musikcentrum (musikundervisning på Bygdehemmet) 
Nylands svenska ungdomsförbund erbjuder musikundervisning för barn och ungdomar i NSU:s föreningshus 

Bygdehemmet i Botby i Helsingfors.  

Många musikstuderande i håller gärna lektioner vid sidan av studierna, men har inte möjlighet på grund av 

att de inte har råd att hyra ett utrymme. NSU kombinerar efterfrågan på musikundervisning i Botbytrakten, 

med att kostnadsfritt erbjuda studerandena utrymmen i Bygdehemmet. NSU upplåter utrymmena för 

musiklektionerna, administrerar verksamheten och sköter informationen. 

8. Kurser och verkstäder för ungdomar 
NSU fortsätter verkställa olika nya positiva kursverksamheter och verkstäder för barn och ungdomar i 

enlighet med personalresurser och finansiering. 

9. Dropin verkstäder 
NSU inledde våren 2015 med avgiftsfria dropin verkstäder där föreningsmedlemmar får ”droppa in” på 

kurs. Verkstäderna hålls i NSU:s mötesrum i Bygdehemmet på Borgfrökens gränd 1. Till verkstaden kan man 

komma och arbeta med den egna föreningens hemsida, frågor kring Digistoff eller annat UF-relaterat. Eller 

också bara för att dricka en kopp kaffe och bekanta sig med Putte och Vicke och NSU:s verksamhet. Under 

tillfället förekommer ingen föreläsning, utan meningen är att var och en kommer och går som den vill. NSU 

fortsätter med dropin-verkstäderna under 2017. 

10. Kurser och utbildningar för medlemsorganisationer  
NSU arrangerar kurser och utbildningar för föreningsmedlemmar och tjänstemän i Nyland. Under 2017 

läggs fortsättningsvis stort fokus på webbsajter, grafik och IT. Övriga kurser och utbildningar arrangeras vid 

behov. 

11. NSU dagen  
En sammankomst med en god föreläsare med efterföljande måltid och workshop och ordförandeträff 

planeras inför hösten 2017. 

3. Information 
 

Syfte: Organisationsverksamheten skall stärka den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen, sprida 

kunskap om rörelsen, öka samhörigheten inom rörelsen och samla rörelsen kring gemensamma strävanden. 



Verksamhetsplan 2017 Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f. 

7 
 

12. NSU profilering och struktur  
Liksom för år 2015 kommer kontakt, profilering och struktur att vara ledord under år 2017. Förbundet skall 

aktivt jobba vidare med att knyta kontaktband till fältet som således ger fältet en större inblick i och 

kunskap om takorganisationen och vice versa. Syftet är att vara nära fältet för att på bästa sätt kunna nå 

och bistå föreningarna i deras verksamhet.  

13. NSU webbsajt 
NSU:s webbplats, www.nsu.fi, samlar nyheter och information om förbundet och 

ungdomsföreningsrörelsen. På webbsajten hittar man informationsbladet Bulletinen och information om 

aktuella verksamheter, bidrag och manualer. NSU länkar till FSU:s  hemsidor www.teater.fi, 

www.föreningshus.fi. 

14. NSU och sociala medier 
NSU upprätthåller en egen grupp på Facebook där man finner aktuell föreningsinformation och bilder från 

olika evenemang. NSU bidrar även med inslag om de nyländska aktiviteterna i de av FSU upprätthållna 

informationskanalerna inom social media. 

15. NSU Bulletinen 
NSU:s bulletin ges ut ett dussin gånger under året. Informationsbladet är gratis och i elektronisk format och 

sänds ut till aktiva inom rörelsen och intresserade. Bulletinen finns även på förbundets webbplats. I 

Bulletinen sammanställs aktuell information om NSU:s och lokalförbundens verksamhet, ansökningstider 

och nyheter inom ungdomssektorn. 

16. UF-tidningen 
FSU:s medlemstidning ”UF” lanserades hösten 2008 och utkommer 4 gånger under året. Tidningen 

distribueras till ordförande, vice ordförande och sekreterare eller kassör i samtliga ungdomsföreningar. Då 

FSU efterfrågar info till tidningen utreder NSU aktualiteter i Nyland och sammanställer information om 

aktuella nyländska händelser till denna tidning. 

17. Informationsmaterial 
NSU producerar informationsmaterial för att marknadsföra och öka kunskapen om 

ungdomsföreningsrörelsen. Förbundet marknadsför sin verksamhet och kan också bistå 

medlemsföreningarna med att informera om deras verksamhet i gemensamma broschyrer och bildserier 

om rörelsen som görs till mässor, organisationskonferenser och andra masstillfällen, exempelvis 

Föreningsfestivalen.  

18. Annonsering 
I samarbete med lokalförbundet EBUF (Esbobygdens ungdomsförbund) ges samtliga medlemsföreningar 

möjlighet att annonsera om sin sommarverksamhet i den s.k. Myrstacken i Hufvudstadsbladet i maj månad. 

NSU sammanställer och gör grafisk design för en helsidesannons om UF -sommarverksamheter i Nyland. 

19. Programblad 
NSU gör annonser till olika sommarteatrars programblad om kommande verksamhet. 

20. Övrigt 
NSU annonserar enligt behov sina evenemang i de olika svenska dagstidningarna som utkommer i Nyland. 

NSU informerar även om olika verksamheter i radion. 
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21. Löpande kontakter 
NSU samlar in, bearbetar och förmedlar inom uf-rörelsen relevant och aktuell information som är till nytta 

för ungdomsföreningsrörelsen i den konkreta verksamheten. Externt informerar NSU myndigheter och 

samarbetsorganisationer om aktiviteten inom rörelsen. Ett exempel är den expertis NSU bistår med i form 

av rådgivning angående information om renoveringsbidrag för föreningshus samt andra föreningstekniska 

saker. 

22. KSF kortet 
NSU i samarbete med FSU erbjuder sina medlemsföreningar möjligheten att annonsera billigare i KSF-

medias tidningar, dvs. HBL, Borgåbladet, Västra Nyland och Östra Nyland. Medlemsföreningarna får upp till 

50 % rabatt på annonsen förutsatt att en liten rabatt ges åt KSF-kort kunder i respektive evenemang. 

 

4. Medlemsservice 
 

23. NSU webbpaket 
Alla medlemsföreningar inom NSU får en kostnadsfri webbsajt under Kulturhuset som möjliggörs genom 

Svenska Kulturfonden. NSU erbjuder även alla sina medlemmar teknisk hjälp kring underhåll och skapande. 

År 2017 stöder NSU upprätthållandet av föreningarnas webbsajter samt ger teknisk rådgivning och hjälp. 

 Alla NSU medlemsföreningar får en fristående lätthanterlig kostnadsfri webbsida till sitt förfogande 

som NSU personifierar kostnadsfritt webbsajten, enligt önskemål. 

 NSU ger handledning i verktygen för att uppdatera eller bygga vidare på föreningarnas webbsajt. 

 

24. Subventionerade grafikertjänster 
NSU erbjuder subventionerade professionella grafikertjänster för medlemsföreningar. Om man t.ex. vill ha 

en ny banner till webbsidan, en ny logo eller en affisch för verksamhet kan det beställas av NSU till ett 

förmånligt pris. Erbjudandet gäller NSU: s medlemsföreningar. 

25. Fältbesök 
För att stöda och hålla bra kontakt till sina medlemmar utför NSU årligen fältbesök till lokalförbunden. 

Under fältbesöken diskuteras verksamheten och NSU presenterar verktyg för föreningsskötsel och den 

hjälp förbundet erbjuder sina medlemmar. 

5. Teater 
 

Syfte: Teaterverksamheten skall utveckla och främja olika former av teaterverksamhet på frivillig basis inom 

ungdomsföreningarna i Nyland. 
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26. Kulturutskottet (tidigare TOK)  
Utskottet ansvarar för att koordinera FSU:s och landskapsförbundens teaterverksamhet. NSU:s 

verksamhetsledare sitter med i styrgruppen. Verksamhetsledaren håller sig á jour med åsikter från 

teaterfältet och verksamhetsledaren ansvarar för att informationen från fältet tas upp på kulturutskottets 

möten. 

 

27. Teaterkalaset (samarbetsprojekt)  
Den finlandssvenska barnteaterfestivalen Teaterkalaset för barn i åldern 7–12 år arrangeras i samarbete 

med olika landskapsförbund under året. Programmet består bland annat av olika workshops och uppspel av 

pjäser för barnen, seminarium för vuxna och eventuell ledarutbildning för fältarbetare. NSU hjälper till med 

att sammankalla nyländska deltagare och stöder med arrangemangen. 

 

28. Produktionsunderstöd 
Verksamhetsledaren för förbundet är med och besluter tillsammans med TOK utskottet vilka teatrar som 

skall förespråkas produktionsstöd. Verksamhetsledaren gör upp förslag på basis av alla ansökningar som 

anlänt och presenterar och motiverar sina förslag inför TOK-utskottet. 

6. Projektverksamhet 
 

29. Teaterprojektet ”Den fastspända flickan” 
Arbetsgruppen Bargum/Bäck i samarbete med Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. gör en 

uppsättning av en ”Den fastspända flickan” som baserar sig på Daniel Velascos radiodokumentär med 

samma namn som kom ut år 2013. 

Det är berättelsen om flickan Nora som lider av självskadebeteende. Dokumentären visar på stora 

missförhållanden inom psykvården för unga i Sverige. Det hoppfulla i dokumentären är hur stark Nora är, 

trots sina erfarenheter och sitt psykiska illamående. Dokumentären, som följer Nora under flera år och 

innehåller sanslösa vändningar, slutar i dur. Nora mår bra idag. Därigenom kan hennes historia ge hopp om 

en bättre framtid till ungdomar som själva mår dåligt. 

Pjäsen inövas i förbundets eget hus Bygdehemmet som donerats av svenska Litteratursällskapet för 

upprätthållande av svensk verksamhet. Några föreställningar, publikarbete med ungdomarna kommer även 

att ske på Bygdehemmet.  Därefter kommer pjäsen att turnera runt i skolor och i föreningshus. 

Premiären är planerad till våren 2017. Pjäsen finansieras av fond och stiftelsemedel. 

30. Konserter och Kulturprogram på Bygdehemmet 
NSU i samarbete med Bygdehemmets huserande förening, Svenska föreningen Treväpplingen och andra 

medlemsföreningar arrangerar konserter och evenemang på regelbunden basis på Bygdehemmet. Målet är 

att kunna erbjuda olika föreningar och unga konstnärer en plattorm för uppträdande inför publik. Genom 

de olika musikevenemangen lyfts även Bygdehemmet fram som musik och kulturcentrum i Östra 

Helsingfors. 
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31. Svenska föreningen Treväpplingen 
Treväpplingen är en gammal förening som hösten 2011 återupptog sin verksamhet i Bygdehemmet i Botby 

med en ny styrelse. Iden var NSUs och härstammade från funderingarna över hur och vad man skulle kunna 

starta för verksamhet i NSU-ägda bygdehemmet i Botby.  

Föreningen har nu en egen aktiv showkör Let Us Be Frank som övar regelbundet i Bygdehemmets festsal 

och uppträder på olika evenemang, samt en Ukuleleklubb som grundades under våren 2014 som övar varje 

tisdag förutom några tisdagar under sommaren. Ukulelen upplever något av en renässans inom 

musikvärlden och kubben växer både i musikalitet och i storlek.  

Föreningens återkomst till Bygdehemmet har lett till att Bygdehemmet har blivit ett kulturcentrum i Botby 

där det arrangeras konserter, festivaler och showdinners med olika artister, med jämna mellanrum. 

 

Treväpplingen bedriver sin verksamhet kostnadsfritt i föreningshuset Bygdehemmet. Treväpplingen sköter 

sin egen finansiering. 

32. Föreningstjänst 
NSU utvecklar sin verksamhet med en servicefunktion som hjälper föreningar och fria arbetsgrupper med 

administration och ekonomi så att de kan lägga all fokus på sin verksamhet, under förutsättning att 

verksamheten görs i samarbete och under NSUs paraply.  

33. Öppna daghemmet Tallen 
Genom sin föreningstjänst samarbetar NSU med det Öppna daghemmet Tallen på Drumsö. NSU 

administrerar och verkställer verksamheten som köptjänst. Verksamheten består av familjecaféverksamhet 

med babyrytmik, sångstund och knattegympa ett par förmiddagar i veckan. 

 

34. Demokratidisco (samarbetsprojekt) 
Demokratidisco är ett led i SÖU:s arbete med demokratifrågor och hörande av barn och unga. Inom ramen 

för projektet lär sig unga hur demokrati och beslutsprocesser fungerar i det konkreta arbetet med att 

arrangera ett disco eller motsvarande evenemang. De unga får handledning under hela processen och 

projektet riktar sig till både svensk- och finskspråkiga och försöker överbygga språkmurar. Projektet 

genomförs i samarbete med i Åbolands och Nylands ungdomsförbund och administreras av SÖU. 

Finansiering söks i första hand från Svenska Kulturfondens specialprogram. Projektet genomförs 2017-

2017. 

35. Teaterskolorna (samarbetsprojekt) 
FSU utvecklar de finlandssvenska teaterskolorna, d.v.s. grundläggande undervisning i teaterkonst. 

Grundläggande konstundervisning aktiverar och utvecklar unga, ökar kompetensen och bidrar i 

förlängningen till tillväxten inom förbundets kulturföreningar. FSU fungerar koordinerar och vidarefördelar 

resurser till sina landskap. Projektet fyller ett konkret och direkt behov och förhoppningen är att varaktiga 

strukturer skapas inom området. Avsikten är att bilda en gemensam struktur för utbildningen, utreda 

nuläget, sköta om administration, samt utarbeta ett förslag till fortsättning. Förslaget innehåller en plan för 

inrättandet av den fördjupade utbildningsnivån. Målsättningen är att i framtiden ansöka om utbildningsrätt 

från statsmakten i FSU:s regi. För ändamålet har FSU anställt en projektledare. 
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36. Finland 100 år (samarbetsprojekt) 
År 2017 fyller Finland 100 år. Den finlandssvenska ungdomsrörelsen har varit en del av 

självständighetsprocessen samt en drivande kraft i utvecklingen av landet som folkbildare. Under 2017 

planeras och inleds olika projekt som belyser föreningarnas roll historiskt med paralleller till samtiden. 

Strävan är ett samarbetsprojekt inom hela den finlandssvenska uf-rörelsen. Projektet kan resultera i 

utställningar, samlingar eller kulturproduktioner. SÖU har erbjudit sig fungera som dragare av projektet, 

och önskat att takorganisation FSU kunde vara projektägare. Finansiering söks av projektägaren i första 

hand från de specialanslag som lösgörs för märkesåret. 

37. Kodklubben (samarbetsprojekt) 
Kodklubben är ett nytt programmeringsprojekt som riktar sig till barn och ungdomar i grundskoleåldern på 

den finlandssvenska landsbygden. Tanken är alltså att grunda och upprätthålla en landsomfattande 

kodningsklubb som samlar unga med ett intresse för programmering. Projektet ger svenskspråkiga barn på 

landsbygden förutsättningen att vara med i framkanten av den digitala utvecklingen och skall inom 

projektperioden skapa förutsättningar för att etablera en självgående verksamhet. 

Projektet skall skapa förutsättningar för privat personer, föreningar och andra organisationer att starta 

lokala kodklubbar. Under projekttiden siktar man på att starta 40-60 lokala kodklubbar samt arrangera 4 

stycken nationella kodläger. Projektets huvudsakliga verksamhetsområden är Nyland, Åboland och 

Österbotten.  

38. Finland 100: Ung musik (samarbetsprojekt) 
Som en del av Finland 100 jubileumsåret, arrangerar FSU musikprojektet UNG MUSIK för ungdomar. 

Projektet ger oetablerade orkestrar och artister en möjlighet att uppträda, samt att få feedback av 

etablerade yrkesutövare i branschen. Inom ramen för projektet erbjuder vi en möjlighet för artisterna och 

orkestrarna att delta i två olika veckoslutskurser inom musik. Vi strävar vidare till att samla in information 

om aktiva finlandssvenska artister eller orkestrar, till en databank på internet. Projektet arrangeras i 

samarbete med SÖU, NSU, ÅUF, ÅLUF, DUNK och YLE. 

39. Finland 100 år: Storytelling – i berättandes skugga 

(samarbetsprojekt) 
 Med berättandet som nav möter vi barn och unga och skapar rum för upplevelser och möten. I samarbete 

med NSU lanserar Luckan en utställning med de samlade berättelser som kommit till under NSU:s 

storytellingverkstäder, som en del av jubileumsåret, Finland 100 år. 

 

 

7. Internationell verksamhet 
Liksom under 2015 fortsätter NSU att knyta kontakter över språk och landgränser för att hitta nya 

verksamhetsmodeller och samarbetspartners till gagn för ungdomen och medlemsföreningarna. 
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8. Evenemang 
 

40. Nyländsk Afton 
Nyländsk Afton introducerade år 2014 ett helt nytt koncept med en galafest med tre rätters middag inbakat 

med UF-underhållning samt utdelning av NSU priser och därpå följande dans. Konceptet kommer att 

fortsätta och vidareutvecklas under 2017 då Nyländsk Afton planeras arrangeras i Lovisa, för 31:e gången.  

Evenemanget ger en chans för publiken att få en inblick i det som händer på det finlandssvenska 

kulturfältet i Nyland.  

NSU-priset delas till personer och föreningar som utmärkt sig under det gångna året. NSU-Priset består 

av en graverad gyllene ros och ett personligt diplom till alla vinnare. NSU-priset är uppdelat i fem 

kategorier: Eldsjäl, Ungdom, Talang, Förening och Veteran.  Föreningarna får själva nominera 

kandidaterna för respektive kategori. Vinnarna röstas sedan fram inom styrelsen och bland fältet. I alla 

de fem kategorierna bjuds de tre nominerade som fått flest röster inom respektive kategori till festen 

som hedersgäster. Vinnarna koras sedan under kvällen som del av programmet. Syftet är att 

uppmärksamma de som jobbar flitigt för ungdomsföreningsrörelsen, sammanbinda rörelsen samt att 

inspirera föreningspersoner att ta initiativ.  

41. Frågesporten 
NSU arrangerar den 58:e upplagan av den nyländska frågesportsfinalen under hösten. Före finalen ordnas 

uttagningar av lokalförbunden på 6 olika orter. NSU sköter frågorna och logistiken till uttagningarna. I 

NSU:s landskapsfinal deltar de tio bästa lagen i alla tre klasserna, dock så att varje lokalförbund är 

representerat i vardera klassen. NSU arrangerar Landskapsfinalen 2017 tillsammans med föreningen jämte 

lokalförbund som förra årets lagvinnare i allmän klass representerar. 

42. Musikdagkoloni 
Nylands svenska ungdomsförbund ordnar musikdagkoloni för barn i åldern 7-10 på Bygdehemmet i Botby 

under juni månad 2017 (vardagar kl.8.30–16.30). I programmet ingår musik, utfärder, lekar, pyssel m.m. 

Programmet läggs upp enligt väderförhållanden. Är det vackert är vi mest ute, regnar det hålls vi inomhus 

och leker, läser, spelar, pysslar, lyssnar på musik och tittar på filmer. NSU ansvarar för alla arrangemang och 

anställer lämpliga ledare för att dra och planera programmet. 

 

9. Fastigheten 
Under år 2009 erhöll förbundet genom donation hela äganderätten till fastigheten Bygdehemmet i Botby i 

Helsingfors. I donationsvillkoren ingick en klausul om att garantera svensk verksamhet i fastigheten så 

länge det finns objektivt sett realistiska möjligheter till detta.  

 

43. Verksamhet 
Verksamheten som arrangeras av NSU och föreningen Treväpplingen fortsätter.  Musikundervisningen för 

barn i Östra Helsingfors fortsätter. Ukuleleklubben och kören Let Us Be Frank fortsätter sin verksamhet i 

föreningshuset Bygdehemmet. Samarbetet med Nordsjö scoutförening fortsätter enligt samma modell 
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samt NSU: s dagkolonier. För att finansiera husets driftskostnader hyrs festsalsutrymmena ut under 

veckosluten för olika tillställningar. 

 

44. Fastighetsbolag och vaktmästare 
Fastighetsbolaget har en egen VD och styrelse. NSUs verksamhetsledare fungerar som VD för 

fastighetsbolaget. Bygdehemmet har en vaktmästare som ansvarar för uthyrningen, samt en gårdskarl och 

en städerska. 

45. Sanering 
 

Allmänt renoveringsarbete på Bygdehemmet fortsätter år 2017. 

10. Uppvaktningar 
 

För att visa sitt stöd och sin uppskattning gentemot sina medlemsföreningar, uppvaktar NSU vid inbjudan i 

mån av möjlighet olika teaterpremiärer och föreställningar. NSUs verksamhetsledare deltar även i mån av 

möjlighet på föreningars jubileum och tillställningar. 

 

11. Administration  
Syfte: Administrationen skall möjliggöra den konkreta verksamheten och betjäna organisationen. 

 

46. Förbundsmöten 
Förbundets stadgeenliga vårmöte arrangeras januari - mars och det stadgeenliga höstmötet arrangeras 

oktober - november. 

 

47. Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen består av ordförande och 6 ordinarie styrelsemedlemmar samt 6 personliga suppleanter. 

Styrelsens viktigaste uppgift är att planera och utvärdera verksamheten samt värna om kontakten mellan 

NSU och landskapsförbunden. Den sammanträder ca 8 gånger per år. Styrelsen kan i brådskande ärenden 

fatta beslut per e-post (”Snabba beslut”), vilka senare protokollförs vid följande ordinarie styrelsemöte. 

Styrelsen kan tillsätta utskott och arbetsgrupper. 

 

48. Personal 
Personalen består av en heltidsanställd verksamhetsledare och en halvtidsanställd koordinator. 

Verksamhetsledaren administrerar ekonomin enligt budget och sköter tillsammans med koordinatorn de 
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löpande ärendena på förbundet. Verksamhetsledaren fungerar även som styrelsens sekreterare och 

förbereder möten samt för protokoll. Förbundet kan även för kortare uppdrag och projekt anlita lokala 

förbunds personal. 

 

49. Förtjänsttecken 
Förbundsstyrelsen kan på motiverad framställning av en förening inom ungdomsföreningsrörelsen besluta 

att bevilja synnerligen förtjänta personer inom rörelsen förtjänsttecken i silver i enlighet med de kriterier 

som gäller. Framställningen bör enhälligt förordas av styrelsen i det landskapsförbund som organisationen 

hör till. Förbundsstyrelsens beslut skall likaså vara enhälligt. 

 

50. Centralkansliet 
NSUs kansli är stationerat på Bygdehemmet, Borgfrökensgränd 1. 

 

51. Utvecklingsgruppen 
Arbetsgruppen för utvecklande av förbundet förnyades under år 2012. Utvecklingsgruppen fortsätter 

arbetet med framtidsplanering under 2017. 

 

52. Ekonomi 
Basverksamheten finansieras med statsanslag för ungdomsarbete (cirka 30 % av total budget) samt med 

verksamhetsbidrag från Svenska Kulturfonden (cirka 5 % av total budget).  Återstående 65 % av 

finansieringen består av mindre fonder, stiftelser, intäkter för verksamheten och medlemsavgiften från 

föreningarna. 

 


