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Huset Mitt i Byn
Ansökningstid 17-31.8.2020

Nu kan kultur- och ungdomsföreningar 
som äger ett föreningshus ansöka om 
ett utvecklingsbidrag att använda under 
coronakrisen. Svenska kulturfonden delar 
ut totalt 300 000 euro genom den tillfälliga 
bidragsformen ”Huset mitt i byn”. 

Alla ansökningar görs i Kulturfondens 
ansökningssystem på adressen https://
ansokan.kulturfonden.fi. 

I ansökan bedöms en långsiktig 
utvecklingsplan för hållbar fastighetsskötsel, 
ekonomi och medlemsstruktur.

En förening kan få bidrag en gång och det 
största möjliga bidraget är 3 000 euro.

Sista ansökningsdag är 31.8.2020

Nyländsk Afton 2020
Årets konferencier:

Nicke Lignell

Städning av lokaler
under corona-pandemin

Vid uthyrningar av föreningshuset kan det 
vara skäl att tänka på städansvarsfrågan - dvs 
ifall någon deltagare på tillställningen bär på 
den smittsamma sjukdomen COVID-19, vem 
ansvarar då för den efterkommande intensi-
fierade städningen enligt THLs instruktion-
er? Möjligtvis kan man lägga in en klausul i 
uthyrningsavtalet.

KLICKA HÄR för att ta er till THL’s rekomen-
dationer angående städning av lokaler.

Nyländsk Aftongala landstiger i år i Hel-
singfors, Södervik. Årets gala kommer 
ledas av ingen mindre än Nicke Lingell. 
Kvällen har ett färgsprakande utbud av 
band, artister och skådespelare från hela 
Nyland som uppträder under en trerät-
ters middag.

Biljetter kostar 30€/st och finns till salu 
t.o.m 1.10. I år finns det ett väldigt be-
gränsat antal biljetter, så vänta inte för 
länge med att boka er plats på årets 
galafest. Köp biljetter HÄR

Nomineringstiden för årets NSU Pris 
2020 förlängs tills 25.8. Vem förtjänar att 
vinna i kategorierna Årets Talang, Årets 
Ungdom, Årets Veteran, Årets Eldsjäl 
samt Årets Förening? Nominera per-
soner eller föreningar HÄR

Mera info om årets gala hittar ni HÄR
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