
RÖSTNING INFÖR NYLÄNDSK AFTON GOES GALA 2014 

 

Kategorier:  

- Kategorierna är fem till antalet; årets talang, årets eldsjäl, årets ungdom, årets förening, 

årets veteran. 

 

1. Årets talang – En person eller grupp som utmärkt sig speciellt inom teater, musik eller 

dans. 

2. Årets eldsjäl – En person som inspirerar och engagerar folk i sin omgivning, som aktivt får 

personer att delta. 

3. Årets ungdom – En resursperson som arbetat för och med barn/unga. 

4. Årets förening – En grupp som har vidareutvecklat verksamhet och där målmedvetenhet 

kännetecknar arbetet 

5. Årets veteran – En person som under lång tid förtroget arbetat och slitit för sin förening. 

 

Röstning: 

- Röstningen sker per e-post till putte@nsu.fi.   

- Varje lokalförbund och NSU medlemsförening får rösta på en person eller grupp per kategori.  

- Varje röst får gärna motiveras kort (dock inte ett måste för att få rösta).  

- Mängden röster avgör vilka tre personer som nomineras och som blir inbjudna till galan (vid 

årets föreningskategori inbjuds en representant), och mängden röster avgör vem av dessa tre 

som vinner sin kategori. 

- Vinnaren koras på Nyländsk Afton Goes Gala 8.11.2014 i Ekenäs Bollhall. 

- Ifall av jämt röstantal röstar NSU:s styrelse, som representerar hela landskapet, en vinnare.  

 

 

Rösta så här: 

- Var i kontakt med din förening t.ex. styrelsen eller ordförande och gör tillsammans upp 

förslag på fem personer (en per kategori) som ni vill ge er röst till. Man behöver inte rösta i 

varje kategori. 

- Sänd in era kandidater per e-post till putte@nsu.fi 

- Personen skall i e-posten uppge sitt eget namn och föreningen han/hon representerar. För 

att rösta bör personen ha sin förenings godkännande.  

- Röstningen pågår från och med den 15 september till och med den 6 oktober 2014.  

- Vinnaren i respektive kategori koras under själva galakvällen 

Nominerade: 

- Tre nominerade med högst poäng per kategori bjuds till Nyländsk Aftons galamiddag där 

vinnaren utkoras. 
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