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Finlands Hembygdsförbund
premierar föreningshus
Känner du till ett föreningshus som renoverats på
ett särskilt bra sätt? Hembygdsförbundet vill belöna
ett hus vars renovering medfört ökad användning
av byggnaden, och som skulle kunna utgöra en
förebild också för andra föreningar. Fram till slutet
av mars är det möjligt att nominera en mottagare av
Hederspriset för bra renovering.

Läs mera HÄR

Beslut om renoveringsunderstöd i april
De officiella besluten om årets renoveringsbidrag
för föreningshus har av Hembygdsförbundet
skjutits upp till april.

UF Sommarannons
Har er förening roliga evenemang eller kanske
sommarteater under sommaren? Meddela mt@nsu.fi
senast 2.5.2020. Tänk på att fokusera på det viktigaste;
vad, när, plats, arrangör och kontaktuppgifter. Vi som
sammanställer informationen har rätt att redigera
materialet om det skulle behövas.

11 MARS

NSU medlemsförmåner
Desky
Desky är föreningens eget digitala kontor
på nätet och syftet är att underlätta
föreningsadministration.
I medlemsregistret kan du enkelt sätta till
och editera egenskaper om
föreningens
medlemmar. Genom att ge medlemmarna olika
egenskaper kan du skapa listor och sorteringar,
exempelvis för att visa vem som har en
viss kompetens såsom Första hjälp-utbildning
eller liknande. Från systemet kan du spara
fakturor för medlemsavgift och printa ut.
Webbsidor
På föreningens egna hemsidor kan man
publicera nyheter, möteskallelser, ha
en evenemangskalender, sätta upp ett
bildgalleri, upprätthålla föreningshusets
uthyrningsinformation, mm. NSU hjälper att
sätta upp och upprätthålla sidan.
Briox
Som medlem får ni tillgång till det
nätbaserade
bokföringsprogrammet
Briox
(till ett subventionerat pris - 75%). Briox
säljer
egenutvecklade
affärssystem
för
bl.a. redovisning, fakturering, säljstöd och
tidredovisning. Deras programvaror är byggda
från grunden och helt molnbaserade.

Har du tid för en vän till?
SAMS vänverksamhet förmedlar frivilligvänner
till personer med funktionsnedsättning. Sin vän
träffar man 1-4 gånger i månaden för att umgås,
gå på kaffe, motionera eller varför inte gå på
teater tillsammans. Ett vänpar uppmuntrar och
sporrar varandra till en mer aktiv fritid, vi tror att
ingen vill bli lämnad ensam. Anmäl ditt intresse
på webbsidan www.samsnet.fi/fritid . Välkommen med!
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