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NSU informerar
alla NSU medlemsföreningar får en fristående
lätthanterlig kostnadsfri webbsida till sitt förfogande
vi personifierar kostnadsfritt er webbsajt, enligt era
önskemål
vi ger handledning i verktygen för att uppdatera eller
bygga vidare på er webbsida
(Ny medlemstjänst!) om ni vill ha en ny banner till
webbsidan, en ny logo eller en affisch för verksamhet
kan ni nu beställa subventionerade professionella
grafikertjänster av NSU till ett förmånligt pris.
Erbjudandet gäller våra medlemsföreningar
Kontakta kansliet@nsu.fi för mera information

NSU dagen 18.4.2015

Nyländsk
Aftongala
2015
3.10 i Borgå Idrottshall

Pengar och synlighet

Påminnelse om
föreningsstatistiken

Med Matts Blomqvist, regionombudsman för Nyland

Ett stort tack till alla föreningar som redan

vid Svenska kulturfonden och Ant Simons VD på

fyllt i föreningsstatistiken! Statistiken som

Webbhuset (tidigare Kulturhuset). NSU dagen

rapporteras vidare till UKM ligger till grundför

ordnas lördagen den 18 april på Bygdehemmet,

finansieringsbeslut för ungdomssektorn i

Borgfrökens gränd 1, 00950 Helsingfors.

Svenskfinland.

Program:

De föreningar som ännu inte fyllt i statistiken

10.00 - Kaffe/te
10.30 - Föreläsning och diskussion med Matts

Blomqvist, Nylands Kulturfond

11.10 - Sopplunch alá mästerkocken Mats Wallenius

över föregående verksamhetsår gör det genom
Föreningsverktyget, som ersätter den tidigare
rapportblanketten. Blanketten hittar ni då ni är
inloggade på er egen webbsajt under fliken
intranät. De viktigaste delarna att fylla i är;

11.40 - “Tips och trix för synlighet på webben“ Ant
Simons, VD Webbhuset

1. Medlemmar 2. Verksamhet och

12.20-13.00 - Ordförandeträff med diskussion

finns i Bulletinen 6/2015 (www.nsu.fi)

Anmälningar:

Den absoluta deadlinen för rapporteringen

Senast 12.4 till kansliet@nsu.fi. I anmälan bör

är 12.4.2015. Vid frågor kontakta

finnas deltagarens namn, medlemsförening och

Putte 0500-61 6933, putte@nsu.fi

allergier/specialdieter. NSU dagen är kostnadsfri.

Tack på förhand!

3. Kontaktuppgifter. Instruktioner för ifyllandet
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