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Dags att lämna in föreningsstatistiken
Bästa föreningsansvariga,

Hur kommer jag åt Föreningsverktyget?

Nu är det dags att lämna in föreningsstatistiken

Logga in på er egen NSU-hemsida genom att skriva
adressen tillsammans med tillägget /loggain på slutet
– ex. www.trevapplingen.nsu.fi/loggain

över föregående verksamhetsår. Blanketterna
hittar ni då ni är inloggade på er egen webbsajt
under fliken “intranät”. De viktigaste
delarna att fylla i är “Föreningspersoner”,
“Medlemskår” och “Verksamhet”. De andra
uppgifterna kan ni fylla i senare om ni så
önskar. Förenigstatistiken bör lämnas in senast
30.3.2017.
Orsaken till att vi ber föreningarna lämna
in statistik över sin verksamhet är att det

Skriv in användarnamn och lösenord (mejla
kansliet@nsu.fi om de saknas)
Välj rubriken ”Intranät”.
- Ni är nu inne i Föreningsverktyget och kan ändra
föreningens basuppgifter (t.ex. ändra föreningens
kontaktperson) samt fylla i de olika modulerna. Den
statistik som ni ska lämna in finns tre olika moduler
”Medlemskår”, ”Verksamhet” och ”Föreningspersoner”.

Hur lämnar jag in statistiken?

är ett lagstadgat krav från Undervisningsoch Kulturministeriet. Statistiken ligger

Tryck på önskad box, dvs. ”Medlemskår”,

också till grund för finansieringsbeslut för

”Föreningspersoner” eller ”Verksamhet”.

ungdomssektorn i Svenskfinland. Hela
ungdomsrörelsen gynnas alltså av att ni lämnar
in er verksamhetsstatistik!
En mer detaljerad manual som hjälper er med
inlämnandet av statistiken finns HÄR
Vid frågor kontakta Putte och Vicke 0500616933, kansliet@nsu.fi. Tack på förhand!

Skapa en ny blankett för det år ni vill redovisa genom
att trycka på det gröna krysset, därefter kan ni börja
fylla i föreningens uppgifter. Obs! Redovisning sker
alltid för föregående år, dvs. i detta fall för år 2016.
När alla uppgifter är ifyllda kom ihåg att trycka på
”Spara”. Vid frågor kontakta Putte och Vicke 0500616933, kansliet@nsu.fi.

FSU informerar
Teaterkalaset

Understöd för amatörteatrar att ansöka

Årets Teaterkalas arrangeras för 7-12 åringar

Nu är det igen dags för FSU-amatörteatergrupper

12-15.6 i Ekenäs med busstransport från hela

att ansöka om understöd via FSU. Senast 2.4

Svenskfinland. Även 13-15 åringar har möjligheten

har amatörteatergrupper möjlighet att ansöka om

att delta i Teaterkalasets special program.

produktions- och marknadsföringsstöd.

Anmäl dig på: www.fsu.fi/teaterkalaset
Uppdatera er info på Teater.fi
FSU kommer att samla in informationen via sidan för

Produktionsstöd: http://teater.fi/sv/understod/
produktionsstod/

att kunna marknadsföra årets produktioner. ifall ni har

Marknadsföringsstöd: http://teater.fi/sv/understod/

glömt era inloggningskoder så ta kontakt med:

marknadsforingsstod/

pasi@fsu.fi
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