
MÅNADSPOSTEN 
 

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf:s informationsblad 

2010-03-12    Nr 02 / 2010 
 

Innehåll 
Anmälningsärenden 

Projektledare sökes 

Aktualiteter 

Information för påminnelse 

FSU-styrelsen 
Förbundsstyrelsen sammanträ-

der 12.3 i Tammerfors i sam-

band med Organisationskon-

ferensen som arrangerats där 

11-12.3. Följande styrelsemöte 

arrangeras i samband med vår-

mötet 24.4 i Helsingfors. 

FSU:s vårmöte 24.4 
FSU har sammankallat till vår-

möte 24.4 kl.12 på Handelsgill-

et i Helsingfors. Vårmötet 

inleds med lunch på samma 

ställe från kl. 11. Stadgeenliga 

ärenden behandlas. 

 

Personalkonferens 
FSU arrangerar en så kallad 

tjänstemannakonferens för uf-

rörelsens personal 24.3 på 

Gillesgården i Åbo. Anmäl om 

deltagande senast 17.3 helst per 

e-post: fsu@fsu.fi. 

 

UF-tidningen 
Årets första nummer av UF-tid-

ningen har nyligen utkommit. 

Följande nummer utkommer i 

maj och deadline för inlämna-

nde av material är 23.4. 

 

Årsboken 2009 
FSU-kansliet har informerat 

medlemsfältet om material 

senast 19.3 till Årsboken. 

FSU söker projektledare för ”sysselsättande 

frivilligverksamhet” 
FSU söker, från och med 1.4.2010, en heltidsanställd projektledare för i 

rubriken nämnda projekt. Projektledaren arbetar vid centralkansliet i 

Helsingfors, alternativt vid ett av de nyländska lokalförbundskontoren, 

med att koordinera projektet. 

Projektledarens uppgifter är att ansvara för planering, förverk-

ligandet samt administrationen av projektet. Projektledaren letar efter 

arbetsplatser för långtidsarbetslösa, bland medlemsföreningar i uf-

rörelsen i Nyland. Arbetsuppgifterna för de långtidsarbetslösa kan 

variera från renoveringsprojekt till klubbledaruppgifter – allt vad före-

ningarna kan tänka sig. Projektledaren assisterar vid rekryteringarna, 

vägleder och utbildar arbetstagare och deras arbetsgivare. Projektet har 

finansiering t.o.m. 31.12.2010, med eventuell fortsatt finansiering t.o.m. 

31.12.2012. 

Vi värdesätter kännedom om ungdomsföreningarna, erfarenhet av 

föreningsverksamhet samt kännedom om Svenskfinland. Arbetet 

förutsätter flexibilitet, samarbetsförmåga och datorvana samt omfattar 

arbete på kvällar och veckoslut.  

Skriftliga ansökningar till tjänsten skall senast den 24.3.2010 kl. 

15.00, vara förbundet tillhanda på adressen: FSU, Nylandsgatan 17 B 

27, 00120 Helsingfors eller per e-post: fsu@fsu.fi. Eventuella intervjuer 

hålls i Helsingfors den 26.3.2010. 

 

  

Melodi Grand Prix 2010 
För tillfället arrangeras så kallade MGP-workshops där proffsen 

Fredrik Furu och Marcus Granfors hjälper intresserade låtskrivare att 

få ihop låtar. Två workshops har redan arrangerats, 6-7.3 i Vasa 

respektive Jakobstad. Inkommande veckoslut arrangeras dessa i Hel-

singfors 13.3 respektive Ekenäs 14.3. De två sista arrangeras i Åbo 21.3 

samt Mariehamn 27.3. Därefter hoppas vi på många bidrag som skall 

inlämnas senast 6.4 till FSU.  

Den inhemska MGP-finalen arrangeras fredagen den 8 oktober. Som 

under tidigare år, samarbetar FSU tillsammans med YLE/FST5 

beträffande MGP i Finland. Som FSU:s projektledare fungerar Jonatan 

Fogelholm. Närmare information om MGP hittas under 

www.ungdomsföreningar.fi respektive svenska.yle.fi/mgp. 

 

 

 



 
Föreningsfestivalen äger som bekant rum den 

10-11 september i Helsingfors. Temat är denna 

gång frivillighet och finansiering. Det kommer att 

lyftas fram genom intressanta föreläsningar, 

workshops och diskussioner under fredagen på 

Scandic Continental där även övernattningen sker. 

På fredag kväll blir det ännu buffé, program och 

mingel i samband med Svenska studieförbundets 90 

års mottagning på G18.  

Under lördagen ordnas sedan den traditionella 

föreningsmässan på Narinken (torget) vid Kampen.   

Anmälningar till föreningsfestivalen sker från 

och med 12 april på www.festival.fi. För närmare 

information om festivalen svarar FSU:s 

projektledare, Frida Westerback, tfn 050 502 

5166, frida@festival.fi. 

 

 

Svara på uf-enkäten senast 15.5! 
På FSU:s hemsida; www.ungdomsföreningar.fi, 

hittas en enkät som riktar sig till medlemsfältet och 

i synnerhet alla våra ungdomsföreningar. Det är 

ytterst viktigt att så många som möjligt svarar på 

frågorna senast 15.5 som bland annat 

strategigruppen UF Framtid behöver för att 

utveckla uf-fältet framöver. Bland alla svarare 

utlottas tre pris. 

 

 

Tänka.på – Facebook – Twitter 
Föreningar och organisationer, även FSU, hittas 

numera också på de nya sociala mediernas sidor, 

exempelvis Facebook och Twitter.  

På en av FSU:s nya hemsidor, www.tänkapå.fi, 

hittar ni aktuell information om nya sociala medier. 

Sidan kommer att behandla aktuella teman då 

sådana dyker upp. Klicka in er på tänka.på - läs 

och begrunda samt föreslå följande tema som kan 

behandlas på sidan! 

 

 

 

 

 

FSU-föreningar erhöll statliga 

renoveringsbidrag 2010 

De statliga renoveringsbidragen för föreningshus i 

år är fastslagna. 24 finlandssvenska uf-föreningar 

har erhållit sammanlagt 160 000 euro. Föreningarna 

är följande landskapsvis: 

Nyland 

Backgränd Hf  06000 

Gammelstadens Uf 06300 

HV i Snappertuna 04000 

Järsö Uf  07900 

Malm Svenska Uf 12000 

Masaby Uf  06300 

Porkala Uf  08000 

Tavastby Svenska Uf & Af 08000 

HV i Pernå  04400 

Liljendal Uf  12000 

Sarfsalö Uf  16000 

Åboland 

HV i Hitis  05000 

Hf Heimdal  04000 

Nötö Hf  01600 

Pederså Uf  10000 

Österbotten 

Fören Kållby Samlingshus 07000 

Petsmo Uf  02500 

Smedsby Uf  05000 

Solf Uf  04000 

Sundom Uf  08000 

Sv Fören Brahegården 03000 

Västerhankmo Uf 02000 

Vörå Uf  10000 

Karleby Uf  05000 

 

 

Teaterärenden: 

Sök produktionsstöd senast 1.4! 
FSU-föreningar som kommer att spela 

amatörteaterpjäser under tiden 1.3 - 31.8.2010, kan 

ansöka om produktionsstöd från FSU. Blankett för 

ansökan samt direktiv hittas på hemsidan 

(www.ungdomsföreningar.fi) under förenings-

service > blanketter i vänstra balken. Ansökan bör 

vara inlämnad senast 1.4.2010! 

 

Skicka sommarteatermaterial 
Alla uf-teatrar som skall spela teater på sommaren 

skall skicka sitt material senast 30.4 till FSU. 

Kontakta teaterkoordinator Sofia Wegelius, 

sofia@fsu.fi, för närmare information! 

 



Nordiska ungdomsevenemang 
Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU 

– www.nsu.is), som fungerar som takorganisation 

för sina nordiska medlemsorganisationer och till 

vilken FSU hör, kommer i sommar igen att 

tillsammans med sina medlemmar arrangera bland 

annat: 

- Ledarskolan för 18-25 åringar arrangeras 5-12 juli 

i Norge. Lokalarrangör: Norska 4H.  

- Ungdomsveckan för 15-25 åringar arrangeras 18-

25 juli på Christianslyst i nordtyskland. Lokal-

arrangör: Sydslesvigs danska Ungdomsföreningar 

(SdU). 

Intresserade finlandssvenska uf-ungdomar skall 

kontakta FSU för närmare information om man vill 

delta i något av evenemangen! 

Nämnas kan ännu, att FSU står i tur att 

arrangera ungdomsveckan sommaren 2011 och 

eventuellt kommer evenemanget att arrangeras på 

Åland. Närmare information om det senare. 

 

 

PÅMINNELSE 
 

Barnteaterfestivalen 2010 i Borgå  
Datumet och platsen för nästa års barnteaterfestival, 

som är den tionde i ordningen, är fastslagna. Då 

Nyland står i turen att vara värd för FSU:s årligen 

återkommande barnteaterfestival, fick Borgå äran 

som festivalplats. Borgå med sitt historiskt 

betydande kulturliv kommer att erbjuda festivalen 

många möjligheter till ett fantastiskt program.  

Datumet är fastslaget till 14–17.6.2010. Då har 

alla teaterintresserade i åldern 7-12 år en möjlighet 

att träffas och uppleva teater tillsammans. Både 

teatergrupper och enskilda barn är välkomna. 

Festivalen kommer att bjuda på verkstäder, 

föreställningar och mycket annat roligt.  

Mera ingående information om festivalen följer 

senare. Som arrangör fungerar FSU i samarbete 

med NSU och Borgåbygdens Ungdomsförbund. 

 

Scenkraft 2010 i Vasa  
Teater- och kulturutskottet har planerat, att nästa års 

teatersamling, Scenkraft, skall arrangeras 1-3 

oktober 2010 i Vasa. Scenkraft riktar sig till 

intresserade vuxna inom amatörteatern och 

evenemanget bjuder bland annat på verkstäder, 

förevisningar och framförallt att samlas i 

gemensamt intresse och kunna utbyta åsikter och 

erfarenheter om teater. Närmare information om 

evenemanget följer senare.  

 

 

 

Månadsposten 
Utgivare: 

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. 

Nylandsgatan 17 B 27 

00120 HELSINGFORS 

Tel. (09) 7515 5100 

Fax. (09) 648 230 

E-post: fsu(ät)fsu.fi 

www.fsu.fi 

 

 

 


