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Fyll i medlemsstatistiken 
för 2019 på Desky

Det är den tiden på året då våra 
medlemsföreningar i NSU bör fylla 
i statistiken för det föregående 
verksamhetsåret - 2019. Deadlinen är 3.4

Föreningsstatistiken lämnas in i 
det digitala kontoret Desky, precis 
som förra året. Saknar er förening 
inloggningsinformation till Desky, eller har 
ni andra frågor och funderingar? Kontakta 
oss på mt(a)nsu.fi!

2020

Hembygdsförbundet 
informerar

Renoveringsbidrag för föreningshus 
under undantagstiden.

Coronavirusepidemin påverkar också 
utbetalningen av renoveringsbidrag 
för föreningshus. Vi uppmanar 
understödsmottagarna att skicka in 
redovisningarna elektroniskt. 2020 års 
beslut om beviljande offentliggörs och 
skickas till sökandena i början av april.

Läs mera på Hembygdsförbundets 
hemsidor.

Kvicka tips

Understöd för kultur 
under covid-19

FSU informerar
FSU arbetar på att sammanställa en 
lista med tips på vad föreningar kan 
göra medan undantagsförhållanden 
råder. Exempelvis kan det handla om 
att några personer sätta lite tid på att 
fundera på och planera kommande 
renoveringar med tanke på att kunna 
ansöka om renoveringsbidrag i början 
av hösten. Hur är läget i era föreningar- 
hur tacklar man situationen?
Alla idéer tas emot med tacksamhet. 
Maila dina idéer till sebastian@fsu.fi 
under de närmaste dagarna.

Från flera håll i Finland erbjuds det nu 
bidrag för att främja nya former av even-
emang, gemenskap och distansverksam-
het inom kultur, ungdomsverksamhet och 
motion, digitalt eller på annat sätt. Har 
er förening ideér ni vill förverkliga under 
våren eller sommaren? Klicka er vidare på 
länkarna nedan:

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
Konstsamfundet & Kulturfonden
Helsingfors stad

    Följ oss på Facebook och Instagram för flera Kvicka tips!
Dagens tips: Är barnen hemma från skolan? Passa på att lära dem något de ändå inte skulle 
ha lärt sig i klassrummet! Hur använder man tvättmaskinen? Hur kollar man oljan i bilen? Hur 
planterar man blomlökar i trädgården? Vilka fåglar kan ni se på gården? Hur söker man som-
marjobb? Spendera tiden tillsammans på ett smart sätt, och njut av familjens sällskap.
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https://kotiseutuliitto.fi/foreningshus/renoveringsbidrag-for-foreningshus/
https://kotiseutuliitto.fi/foreningshus/renoveringsbidrag-for-foreningshus/
http://instituutit.fi/together-alone-avoin-ohjelmahaku/?fbclid=IwAR0oGDhq-48l_xJvEvbScr-pqN3dYEGUPcqKrpIbhc0LFRbdBCcYfOC12vc
http://www.konstsamfundet.fi/konstsamfundet-och-kulturfonden-satsar-400-000-euro-i-kultur-under-tiden/
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/Understod/understod-for-kultur/
https://www.instagram.com/nylandssvenskaungdomsforbund/
https://www.facebook.com/nylandssvenskaungdomsforbund/

