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1. Ungdomsföreningsrörelsen  
 

Ungdomsföreningsrörelsen består av centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund rf (FSU) och 

fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund rf  (NSU), Svenska Österbottens 

Ungdomsförbund rf (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund rf (ÅUF) och Ålands Ungdomsförbund rf (ÅLUF). FSU 

har därutöver en associerad medlem: Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS).  Rörelsen 

omspänner 292 lokala ungdomsföreningar, landskapsförbund, lokalförbund och ungdomsringar med 245 

föreningshus, 68 teatergrupper och 49 930 personmedlemmar i hela 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 

övergenerationsgränserna 

 värnar om det svenska språket, fosterländskhet, hembygdskänsla, jämlikhet och internationell 

solidaritet men är neutral i partipolitiska och religiösa frågor 

 arbetar för att stärka 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. 

 

De ovannämnda förbunden grundade år 2015 Ungdomsföreningsstiftelsen. Stiftelsens ändamål är att 

understöda och främja svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Stiftelsen 

uppfyller sitt ändamål genom att organisera olika typer av insamlingar samt genom att i första hand utdela 

understöd till svenskspråkiga uf-medlemsföreningar och i andra hand genom att bevilja priser till förtjänta 

personer som är aktiva eller som har varit aktiva i svenskspråkiga ungdomsföreningar Stiftelsen kan även 

understöda sådana stora och omfattande projekt som är av betydelse för den finlandssvenska 

ungdomsföreningsrörelsen i sin helhet.  
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2. 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. 

 

Förbundet ska genom ett planmässigt skolnings- och bildningsarbete främja ungdomsrörelsen och 

utbilda ledarkrafter. Förbundet bör likaså skapa kontakter mellan medlemsföreningarna genom 

gemensamma sammankomster, upplysningsverksamhet, publikationer och förslag till reformer.  

 

Förbundet består av sju lokalförbund och 118 andra svenska ungdomsföreningar eller 

sammanslutningar vilka hos förbundets styrelse skriftligen anhållit om inträde och godkänts av 

densamma. Om en medlem inte har 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 följande: 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 hundra föreningshus.  

 

NSU är medlem av Finlands Svenska Ungdomsförbund rf (FSU) som utgör centralorganisationen för den 

finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen och amatörteatern i Svenskfinland.  

 

NSUs kansli är stationerat på Bygdehemmet, Borgfrökensgränd 1. 

 

3. Covid-19  
 

 

Åren 2020-21 blev mycket annorlunda. Covid-19 pandemin förändrade kraftigt vårt sätt att umgås och 

vara tillsammans med andra människor. UF-rörelsen, vars grundvalar vilar på sociala interaktioner 

mellan människor fick sig en rejäl törn. Resultatet var att en del av den planerade verksamheten måste 

skäras ner, en del inhiberas helt eller flyttas över till det digitala rummet.  

 

I verksamhetsplanen 2022 håller vi oss försiktigt positiva till ett bättre år. I planen finns fortsättningsvis 

ett förbehåll för eventuella reglerade gruppstorlekar i verksamheten och noggrant kalkylerade 

säkerhetsarrangemang. I det längre perspektivet öppnar vi dörren mot en ljusare framtid. 
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4. Utbildning och studieverksamhet 

1. Klubbverksamhet inom Finlandsmodellen 
NSU har sedan våren 2022 varit delaktig i Finlandsmodellen och bidragit med konstrelaterad 

klubbverksamhet i några av Helsingfors svenskspråkiga skolor. Under hösten 2022 utökades klubbutbudet 

till tre olika konstklubbar, en gatukonstklubb och två handarbetsklubbar i sammanlagt fem olika skolor 

inom Helsingfors. Finlandsmodellen har visat sig vara ett fungerande koncept och förbundet ämnar 

fortsätta erbjuda olika klubbar för låg- och högstadieelever.  

2. Jungfrusim 
NSU inleder ett samarbete med föreningen Suomen Merenneitoharrastajat ry för att kunna erbjuda 

mermaiding på svenska i Nyland. Till en början skulle verksamheten erbjudas en gång i veckan för redan 

simkunniga barn i åldern 9-13 år. 

3. Boffningsklubb för ungdomar 
I samarbete med Dickursby UF ämnar NSU starta en boffningsklubb, även kallad mjuksvärdsfäktning. 

Ungdomarna fäktas utomhus om vädret tillåter, men kan också hålla till inne på Helsinggård. 

4. Veckan för barnens rättigheter 
NSU samarbetar med olika lågstadieskolor under veckan för barnens rättigheter. I planen ingår att som 

tidigare år, erbjuda verkstäder för eftisar som spinner vidare på årets olika teman kring barnens rättigheter. 

5. Projektet "Stå på dej!"  
”Man måste våga stå på sig för att inte bli trampad på” 

Projektet utgör en antimobbningskampanj som når ut till barnen genom NSU:s lanserade barnpjäs "Mitt 

och Ditt och Mitt", skriven av Anders Duus och spelad av Anja Bargum och Åsa Wallenius. Idén är att lyfta 

fram att man kan motverka mobbning genom att stå på sig och på det sättet ge mindre utrymme för 

mobbarna. Vi för även samtal med de anställda så att dagispersonalen, förskolelärarna och lärarna på alla 

spelplatser kan bekanta sig med pjäsen på förhand, så att de senare kan utföra ett efterarbete med barnen 

som sett pjäsen. I projektet ingår ett pedagogiskt arbetsmaterial för personalen. 

6. Familjekafé (0-4 år) Bygdehemmet 
Familjekaféet äger rum på Bygdehemmet i Mellungsby varje måndag kl. 10-13. Barnen får uppleva olika 

saker; ordkonst, teater, cirkuskonster, gympa, sagostund mm. tillsammans med föräldrar, vårdare och 

andra barn. Efter programstunden bjuds det på kaffe och smörgås, föräldrarna blir bekanta över en kopp 

kaffe och barnen får leka tillsammans. Det är fritt inträde med frivillig kaffeavgift. Efter sångstunden har 

föräldrarna en ypperlig möjlighet att lära känna varandra över en kopp kaffe och tala om allt mellan himmel 

och jord.  

7. Familjekafé med musiklek (0-4 år) Solhem  
NSU startade hösten 2019 familjecafé med musiklek vid Malm svenska Ungdomsförbunds föreningshus 

Solhem. Caféet blev mycket populärt och verksamheten fortsätter år 2022. Verksamheten som byggdes 

upp av NSU fortsätter i NOS regi. Projektet är ett fortsättningsvis samarbete mellan NOS, HTU, NSU och 

Malm Svenska UF. 
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8. Ukulelekurser för barn och ungdomar 
NSU anordnar ukulelekurser både för nybörjare och längre hunna på Bygdehemmet. Målet med kurserna är 

att väcka intresse för ukulelen. Kurserna passar alla åldrar och ordnas i samarbete med Ukulele Express. 

9. Kurser och verkstäder för ungdomar 
NSU fortsätter med olika kurser och verkstäder för barn och ungdomar, även för minoriteter och 

specialgrupper, i enlighet med tillgängliga resurser.  

10. Dropin verkstäder 
NSU välkomnar medlemmar på avgiftsfria dropin-verkstäder då föreningsmedlemmar får ”droppa in”. 

Verkstäderna hålls i Bygdehemmet. Här kan man komma och arbeta med den egna föreningens webbsajt 

eller med frågor kring Desky, medlemsregister eller annat UF-relaterat. Eller så kan man bara komma för att 

dricka en kopp kaffe och bekanta sig med de anställda. Dropin-verkstäderna fortsätter år 2022. 

11. Kurser för medlemsorganisationer  
NSU arrangerar kurser för föreningsmedlemmar och tjänstemän i Nyland. Under år 2022 läggs fokus på 

föreningarnas webbsajter, medlemsregistret och Deskytjänsterna. Övriga kurser arrangeras vid behov. 

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

planeras inför hösten 2022. 

13. Kulturkarnevalen  
NSU samarbetar med Kulturkarnevalen och i samarbetet planeras ett NSU labb med sjöjungfrusim. I 

Kulturkarnevalen deltar totalt 450-500 ungdomar i åldern 13-17 år. Evenemanget arrangeras varje år i olika 

landskap och hålls år 2022 i Borgå. 

14. GLU – Ledarskapsutbildning för unga 
Utbildningen ska möta det dubbla målet av att ge ungdomarna kompetens och arbetslivserfarenhet i en 

bransch där det råder brist på arbetskraft, samt höja ungdomarnas livskvalitet och välmående genom att ge 

dem sammanhang, sociala kontakter och positiva upplevelser av att känna sig behövda. Projekt fortsätter 

med tre valbara grupper: en i Helsinge (Vanda), en i Åshöjden (Helsingfors) och en som är nästan helt på 

distans. Norr om stans står som huvudarrangör och NSU står som en samarbetspartner i projektet och 

bidrar med kurser och grafisk design till utbildningshelheten. 

 

5. Information 

15. NSU profilering och struktur  
Såsom tidigare kommer kontakt, profilering och struktur att vara ledord även under år 2022. Förbundet ska 

aktivt jobba vidare med att knyta band till fältet så att fältet får en större kunskap om takorganisationen 

och vice versa. Målet är att vara nära fältet för att på bästa sätt kunna hjälpa till då det behövs.  
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16. NSU webbsajt 
NSU:s webbplats, www.nsu.fi samlar aktuell 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 och www.föreningshus.fi 

17. NSU och sociala medier 
NSU upprätthåller en egen grupp på Facebook och en på Instagram där man finner aktuell information och 

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

upprätthållna informationskanalerna inom social media. 

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

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

Bulletinen sammanställs aktuell information om NSU:s och lokalförbundens verksamhet. Här finns även 

uppgifter om ansökningstider m.m.  

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

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

NSU sammanställer information om aktuella nyländska händelser för tidningen. 

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

ungdomsföreningsrörelsen. Förbundet kan även bistå medlemsföreningarna med att informera om deras 

verksamhet i broschyrer m.m. för mässor, organisationskonferenser och annat, exempelvis 

Föreningsfestivalen.  

21. 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 föreningarnas sommarverksamheter i 

Nyland. År 2017 utökades annonseringen genom att även sammanställa en UF sommar webbsajt version 

med länkar till respektive förenings webbsajter och evenemang. UF sommar webbsajten annonseras 

kraftigt på Facebook. 

22. Övrigt 
NSU annonserar enligt behov sina evenemang i svenska dagstidningar som utkommer i Nyland. NSU 

informerar även om olika verksamheter i radion. 

 

6. Medlemsservice 
 

http://www.nsu.fi/
http://www.teater.fi/
http://www.föreningshus.fi/
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23. NSU webbpaket 
Alla NSU medlemsföreningar får en lätthanterlig kostnadsfri webbsida till sitt förfogande som NSU profilerar 

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

webbsajt. 

24. Webbsajtmallar 
NSU har tidigare designat tre olika webbsajtmallar för sina medlemsföreningar. Designen har en struktur 

som gör det lätt att navigera och få fram relevant information. Mallen är kostnadsfri och NSU hjälper alla 

medlemsföreningar som vill övergå till någon av de nya mallarna. 

 

25. Fältbesök 
För att stöda och hålla bra kontakt till medlemmarna besöker NSU årligen lokalförbunden. Under besöken 

diskuteras verksamheten och NSU berättar om möjligheter till hjälp och stöd.  

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

av en graverad gyllene ros och ett diplom. 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 fem kategorier bjuds de tre 

nominerade som fått flest röster inom respektive kategori till Nyländsk Aftongala som hedersgäster. 

Syftet är att uppmärksamma dem som jobbar flitigt för ungdomsföreningsrörelsen, samt inspirera 

föreningspersoner att ta initiativ.  

27. FSU i samarbete med landskapen 
FSU planerar tillsammans med landskapen en gemensam interregional samarbetskampanj för att 

stödja medlemsföreningarna i att återhämta sig i eftersviterna av coronapandemin. Kampanjen ska 

genom olika nätverk stöda, inspirera och sporra aktiva medlemmar till att hitta nya verksamhetsformer 

och få erfarenhetsutbyte och kamratstöd från andra föreningar och personer med motsvarande 

uppdrag. Nätverksträffarna ordnas digitalt över landskapsgränserna och deltagarna blir ihopparade 

med en person som sköter motsvarande uppgifter i en förening i ett annat landskap. Grupperna har 

olika teman som exempelvis ekonomi eller kommunikation. Kampanjen avslutas med en gemensam 

stor liveträff. 

 

7. Teater 

28. Den Nyländska Teaterträffen - online  
NSU fortsätter med de omtyckta teaterträffarna genom att sammanföra de nyländska teatrarna till en 

gemensam månatlig online träff. Verksamheten som inleddes våren 2021 har visat sig ge synergieffekter 

och omkring tio teaterträffar arrangeras per år. 
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29. Teaterutskottet (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 ser till att relevanta frågor tas upp på kulturutskottets möten. 

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

samarbete med olika landskapsförbund. Programmet består av workshops och uppspel av pjäser för 

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

sammankalla nyländska deltagare och stöda arrangemangen. 

31. Produktionsunderstöd 
Verksamhetsledaren besluter tillsammans med Kulturutskottet vilka teatrar som ska förespråkas 

produktionsstöd. Verksamhetsledaren gör upp förslag på basis av erhållna ansökningar och motiverar 

förslagen inför Kulturutskottet. 

8. Projektverksamhet och samarbeten 
 

32. Teaterprojektet ”Sociala mediers avigsida” 
NSU tillsammans med den professionella teatergruppen Bargum/Wallenius och författaren Jeanette 

Björkqvist skriver manus för, och sätter upp ungdomspjäs som belyser skuggsidan av att tid är pengar i 

social media.  

Idén till manuset anknyter till olika föreläsningar och intervjuer av IT experten Tristan Harris som belyser 

hur uppmärksamhetsekonomin för omkring tio år sedan tog över de sociala medierna. Mekanismen i 

uppmärksamhetsekonomin är att din tid är pengar och så länge du hålls kvar vid skärmen erhåller de 

sociala mediabolagen annonspengar för din tid. Problemet som lyfts fram är att algoritmerna som räknar ut 

vad som håller dig kvar vid skärmen är helt och hållet amoraliska.  

I ljuset av uppmärksamhetsekonomin finns också en möjlig förklaring till det allt mera hätska 

diskussionsklimatet i den politiska debatten och den allt grövre pajkastningen i diskussionstrådar i social 

media, i bägge fall tycks motståndarna inte alls kunna förstå varandra längre.  

Målgruppen är ungdomar. Pjäsen kommer att turnera i skolor. Förhoppningen är att varje ungdom som får 

se pjäsen får en tankeställare och börjar se de snedvridna strukturerna som skapas av 

uppmärksamhetsekonomin. Vår förhoppning är att den insikten bygger upp en motståndskraft mot 

algoritmerna som döljs i den sköna fasaden av sociala medier. 

NSU är producent för projektet. Projektet finansieras av fond- och stiftelsemedel samt biljettintäkter. 

 

33. Teaterprojektet ”Mitt Ditt och Mitt” 
Den professionella teatergruppen Bargum/Wallenius i samarbete med NSU lanserade barn - och 

familjepjäsen - MITT och DITT och MITT som är skriven av Anders Duus. Pjäsen lämpar sej från ca fyra år 

och uppåt. Pjäsen erbjuds till daghem, lågstadier och föreningar.  
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I pjäsen undersöks, på ett humoristiskt sätt, skillnaden mellan att ge bort någonting i glädje och att ge bort 

något utan att egentligen ha valt det själv. Det är bra att ge och vara generös, men ibland är det svårt att 

stå på sig.  

 

NSU är producent för projektet. Projektet finansieras av fond- och stiftelsemedel samt biljettintäkter. 

 

34. Teaterprojektet ”FULET” 
NSU i samarbete med den professionella teatergruppen Bargum/Wallenius har satt upp ungdomspjäsen 

FULET. Det är en enaktare för ungdomar från 13 år som tar upp temat mobbning på ett oväntat sätt, 

berättelsen byter under pjäsens gång genre och balanserar på ett nervkittlande sött mellan realism och 

skräckgenren. Pjäsen är dramatiserad av Gustav Tengby efter en novell av John Ajvide Lindqvist. Pjäsen 

hade urpremiär i Malmö år 2017 och spelades första gången i Finland på Bygdehemmet 12.10.2021.  

Projektet är ett samarbete med Mannerheims barnskyddsförbund som deltar på turnén och berättar om 

sin nya verksamhet ungdomstelefonen. Pjäsen, som fick ett gott bemötande av recensenter, fortsätter att 

turnera runt i skolor, kulturhus och föreningar under året. 

NSU är producent för projektet. Projektet finansieras av fond- och stiftelsemedel samt biljettintäkter. 

 

35. Svenska föreningen Treväpplingen 
Treväpplingen är en gammal förening som hösten 2011 återupptog sin verksamhet i Bygdehemmet. Idén 

kom från NSU och härstammade från funderingar 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 och en ukuleleklubb, Ukulele Express, som båda 

regelbundet övar i Bygdehemmets festsal och uppträder på olika evenemang.  

Treväpplingen bedriver sin verksamhet kostnadsfritt i föreningshuset och sköter sin egen finansiering. 

 

36. Konserter och Kulturprogram på Bygdehemmet 
NSU arrangerar tillsammans med Treväpplingen och andra medlemsföreningar konserter och evenemang 

på Bygdehemmet. Målet är att erbjuda olika föreningar och unga konstnärer en plattform för uppträdande 

inför publik. Genom de olika musikevenemangen lyfts även Bygdehemmet fram som musik- och 

kulturcentrum i östra Helsingfors. 

9. Internationell verksamhet 
Såsom tidigare fortsätter NSU att knyta kontakter över språk och landgränser för att hitta nya 

verksamhetsmodeller och samarbetspartners till gagn för ungdomen och medlemsföreningarna. 

10. Evenemang 
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37. Nyländsk Aftongala 
Nyländsk Afton introducerade år 2014 ett nytt koncept med en galafest med tre rätters middag inbakat 

med UF-underhållning samt utdelning av NSU-priser. Konceptet kommer att fortsätta år 2022 då Nyländsk 

Afton ordnas då för 36:de gången. Evenemanget ger publiken en möjlighet att bekanta sig med det 

finlandssvenska kulturfältet i hela Nyland. Vinnarna av NSU-prisets fem olika kategorier koras också under 

Nyländsk Aftongalan. I alla de fem kategorierna bjuds de tre nominerade som fått flest röster av NSU 

styrelse till festen som hedersgäster.  

Målsättningen med evenemanget är att presentera egna unga förmågor för en bred publik och att 

sammanföra finlandssvenskarna till en gemensam fest med en tydlig lokal anknytning.  

  

38. Frågesporten 
NSU arrangerar under hösten den 62:a upplagan av den nyländska frågesportsfinalen. Innan finalen ordnas 

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

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

representerat i vardera klassen. NSU arrangerar Landskapsfinalen 2022 tillsammans med föreningen jämte 

lokalförbund som senaste lagvinnare i allmän klass representerar. 

39. Sommardagkoloni 
NSU arrangerar sin traditionella dagkoloni med tema för lågstadieelever i Botby med omnejd under de tre 

första sommarlovsveckorna. Dagkolonierna ordnas under vardagar 8.30–16.30 i Bygdehemmet. Målet är 

att skapa givande och roliga aktiviteter för barn i åldern 7–10. Vi åker på spännande exkursioner samt 

ordnar roliga aktiviteter både inomhus och utomhus. Året olika teman för veckorna är; staden, landet och 

skärgården. NSU är arrangör och anställer lämpliga ledare.  

40. Ungdomsevenemang och festivaler 
Förbundet arrangerar i samarbete med ungdomsgrupper och organisationer i mån av möjlighet olika 

ungdomsevenemang under året.  

 

11. Fastigheten Bygdehemmet 
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. 

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

fastighetsbolaget. Koordinatorn ansvarar för uthyrningen, samt sköter därtill diverse gårdskarlssysslor. En 

städerska ser till att utrymmena är i prydligt skick.  

Allmänt renoveringsarbete på Bygdehemmet fortsätter år 2022. 
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12. 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 deltar även i mån av möjlighet på 

föreningars jubileum och tillställningar. 

 

13. Administration  
 

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

oktober - november. 

 

43. Hållbarhet, miljötänk och jämställdhet 
Förbundet har år 2020 tagit i bruk en hållbarhet och miljötänkpolicy samt en jämställdhetsplan. 

44. Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex ordinarie styrelsemedlemmar samt sex personliga 

suppleanter. Styrelsens viktigaste uppgift är att planera och utvärdera verksamheten samt värna om 

kontakten mellan NSU och landskapsförbunden. Den sammanträder omkring sex gånger per år. Styrelsen 

kan tillsätta utskott och arbetsgrupper. 

45. Personal 
Personalen består av en heltidsanställd verksamhetsledare och en 60 % anställd koordinator. 

Verksamhetsledaren administrerar ekonomin enligt budget och sköter tillsammans med koordinatorn de 

löpande ärendena på förbundet. Verksamhetsledaren fungerar även som styrelsens sekreterare och 

förbereder möten samt för protokoll.  

46. 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 ska likaså vara enhälligt. 

47. Ekonomi 
Finansieringen kommer bland annat från UKM (år 2020 statsbidrag cirka 33 % av omsättningen), Svenska 

Kulturfonden (år 2020 cirka 25 % av omsättningen). Återstående 42 % av omsättningen består av 

medlemsavgiften från föreningarna samt övriga fonder, stiftelser, intäkter för verksamheten, fastighetens 

festsalsuthyrning och projektverksamhetsfinansiering. 

 


