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Dags att lämna in
föreningsstatistiken
Bästa föreningsansvariga,
Nu är det dags att lämna in föreningsstatistiken.
Statistiken över föregående verksamhetsår lämnas
in genom Föreningsverktyget, som ersätter den
tidigare rapportblanketten. Några föreningar har
redan gjort det och till er riktar vi ett stort tack! För
de övriga är deadlinen 10.4.2015.
De viktigaste delarna att fylla i är era 1. Medlemmar
2. Verksamhet och 3. Kontaktuppgifter. De andra

Instruktioner
Hur kommer jag åt Föreningsverktyget?
1) Logga in på er egen NSU-hemsida genom att skriva
adressen tillsammans med tillägget /loggain på slutet
– ex. www.trevapplingen.nsu.fi/loggain
2) Skriv in användarnamn och lösenord (mejla putte@
nsu.fi om de saknas)
3) 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

uppgifterna kan ni fylla i senare om ni så önskar.

”Medlemskår”, ”Verksamhet” och ”Föreningspersoner”.

Blanketten hittar ni då ni är inloggade på er egen

Hur lämnar jag in statistiken?

webbsajt under fliken intranät. Vid frågor kontakta

1) Tryck på önskad box, dvs. ”Medlemskår”,

Putte 0500-61 6933, putte@nsu.fi

”Verksamhet” eller ”Föreningspersoner”.

Orsaken till att vi ber föreningarna lämna
in statistik över sin verksamhet är att det är
ett lagstadgat krav från Undervisnings- och
Kulturministeriet. Statistiken ligger också till grund
för finansieringsbeslut för ungdomssektorn i
Svenskfinland. Hela ungdomsrörelsen gynnas alltså
av att ni lämnar in er verksamhetsstatistik!
En manual för ifyllandet av det nya
föreningsverktyget finns på www.nsu.fi
Tack på förhand!

2) 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 2014.
3) När alla uppgifter är ifyllda kom ihåg att trycka på
”Spara”.

Var hittar jag mer information?
En manual som hjälper er med användningen av
Föreningsverktyget samt inlämnandet av statistiken
finns HÄR (www.nsu.fi)

Anmäl dig till NSU dagen

Föreningsfestivalen

Pengar och Synlighet med Matts Blomqvist, regionombudsman

1.4.2015 - 15.4.2015 har

för Nyland vid Svenska kulturfonden och Ant Simons VD på

föreningar möjlighet att ansöka

Webbhuset (tidigare Kulturhuset). NSU dagen ordnas lördagen

om aktiveringspengar för

den 18 april på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1, 00950

att ordna evenemang under

Helsingfors. Anmälningar: Senast 7.4 till kansliet@nsu.fi. I

Föreningsfestivalen 5.10 -

anmälan bör finnas deltagarens namn, medlemsförening och

11.10.2015! Mera info på

allergier/specialdieter. NSU dagen är kostnadsfri. Välkomna!

www.festival.fi
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