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God Jul 
FSU tillönskar alla GOD JUL 

och GOTT NYTT ÅR. 

 

FSU-styrelsemöte 
Förbundsstyrelsen samman-

träder lördag 28.1.2012 på 

FSU-kansliet i Helsingfors. 

 

Gripenberg 

återvaldes 
FSU:s höstmöte hölls 19.11 i 

Mariehamn. Sebastian Gri-

penberg återvaldes till för-

bundsordförande. I styrelsen 

sitter: Jörgen Backman (Jo-

han Isaksson) och Karl-Erik 

Hermansson (ersättaren kom-

pletteras på vårmötet) från 

NSU, Niclas Sandnabba (Ja-

kob Frants) och Anna Bertills 

(ersättaren kompletteras på 

vårmötet) från SÖU, Tony 

Karlsson (Sofie Grahn) från 

ÅUF samt Christian Johans-

son (Sofie Henriksson) från 

Åland. Bertills och Karlsson är 

nya i styrelsen. 

 

MGP:s miniturné 
YLE/FST5 arrangerade två 

extra MGP-konserter på grund 

av att finalens TV-sändning 

(8.10) hade tekniska störningar. 

De extra konserterna arrange-

rades 3.12 i Helsingfors och 

4.12 i Vasa. Konserterna sam-

lade bra med publik. Hel-

singforskonserten bandades 

och visades 10 december i 

FST5 med repris 28.12 på 

samma kanal. 

EU-kommissionen hotar frivilligorganisationer 

med moms 
Senaste vecka (v 49/2011) offentliggjorde EU-kommissionen hur 

dagens momsdirektiv skall revideras. I sitt meddelande finns ett avsnitt 

om ideella föreningars rätt till undantag från att behöva redovisa moms. 

Kommissionen har inte lyssnat på vare sig den svenska regeringen, EU-

parlamentet eller de finländska och rikssvenska organisationer och 

föreningar som förklarat hur viktigt undantaget är för den ideella 

sektorn. Kommissionen tycker inte att det finns anledning att ta hänsyn 

till synpunkterna. 
Meddelandet från EU-kommissionen innehåller en övergripande 

strategi för hur den vill att EU:s momsdirektiv skall se ut i framtiden. 

Kommissionen publicerade i slutet av 2010 en så kallad grönbok med 

ett antal frågor kring ett framtida momsdirektiv som vem som helst 

kunde skicka in svar på. 
Totalt lämnades ungefär 1700 svar in som tog upp frågan om ideella 

föreningars rätt att inte behöva redovisa moms. Men kommissionen 

väljer i sitt meddelande att helt bortse från dem. Kommissionen anser att 

det redan i dagens direktiv finns möjligheter att lösa frågan genom en 

omsättningsgräns för skyldighet att redovisa moms och/eller att 

kompensera de föreningar som drabbas av ökade kostnader. 
Det dokument som kommissionen nu kom med är ändå inte ännu ett 

lagförslag utan en kommunikation, dvs ett meddelande om vad 

kommissionen anser. Lagförslaget är dock på kommande i början av 

nästa år. Parlamentet har medbestämmanderätt i frågan, men avgör den 

inte ensam utan tillsammans med rådet. Parlamentet har tidigare med 

överlägsna siffror godkänt MEP Carl Haglunds kläm om att ideella 

organisationer inte skall beläggas med moms. 
Frågan väcker stor oro ute bland föreningsfolk. Om 

föreningsverksamhet, som helt och hållet eller till övervägande del sköts 

med frivilliga krafter beläggs med moms, är risken stor att många 

föreningar får lägga ner verksamheten. 
Nu gäller alltså att påverka på nationell nivå! FSU uppmanar alla 

föreningar och organisationer att aktivt till beslutsfattare på alla nivåer 

föra fram hur allvarligt hotet är! 
Mera information ger verksamhetsledare Tomas Järvinen, 040-584 

4655, tomas[at]fsu.fi. Följ med frågan om momshotet på FSU:s 

Facebook-grupp ”Rädda föreningarna i Finland”: 
http://www.facebook.com/groups/100186000071550/ 

 

 

FSU:s telefonnummer 
FSU:s bordstelefonnummer upphör egentligen att fungera från och med 

15.12.2011. Man kan dock ännu nå kansliet per tfn 09 7515 5100 efter 

det. Om man har ärende till de olika anställda, är det dock bättre att 

ringa dem direkt på deras mobila nummer. En sammanställning över 

personalen följer i slutet av denna bulletin. 

 

 

 



Aktuellt om vinterteatrar 
Följande finlandssvenska amatörteatergrupper har 

meddelat om sina kommande spelplaner under 

vintern. 

Nyland: 

- Fallåker Teater, Esbo: ”Sugar - Hett om öronen”, 

premiär 25.11.2011, www.fallaker.fi 

- TaDaM, Helsingfors: Ungdomsmusikalen RENT, 

premiär 18.1.2012, www.moks.fi 

- AV-Teatern, Helsingfors: ”Bästa Arvtagare”, 

premiär 20.1.2012, www.avteatern.fi 

- Evitskog uf, Kyrkslätt: ISO JYTKY REVYYY..n, 

premiär 21.1.2012, www.evitskog.net 

Revyer i Österbotten: 

- Pörtom uf: Stormtokigt, premiär 7.1.2012, 

www.portomuf.fi 

- Terjärv uf: Revy 2012, premiär 7.1.2012, 

www.terjarvuf.net 

- Böle uf & Närpes uf: ”Gar vidare ...me risk fö 

uvitramp”, premiär 14.1.2012, www.boleuf.com 

- Vörå uf: GRYMT, premiär i februari 2012, 

www.vorauf.fi 

 

 

Popkalaset 2012 
Som redan tidigare informerats, kommer FSU att 

fungera som arrangör för Popkalaset nästa sommar. 

Popkalaset kommer att arrangeras på två orter, 

lördag 9.6 i Ekenäs och lördag 16.6 Jakobstad. FSU 

samarbetar med Svenska YLE genom Radio X3M 

och FST5. 

Inför Popkalaset arrangeras också en popturné 

på olika orter i Svenskfinland. Genom denna turné 

ges yngre orkestrar en möjlighet att uppträda och de 

bästa har möjlighet att delta på själva Popkalaset. 

Närmare information om Popkalaset och –turnén 

kommer under vinterns lopp.  

 

 

Uf-rörelsen 125 år 
Ungdomsföreningsrörelsen kommer att fira 125 

årsjubileum år 2013. Jubileumsutskottet har i plan-

erna, att en dagsfest skall arrangeras lördag 

23.3.2013 i Malax uf:s föreningshus Bygdegården. 

Senare samma kväll skall en större fest hållas i 

Vasa och troligtvis i Karperö uf:s nybyggda 

föreningshus. Förutom dessa fester, skall 

jubileumsåret uppmärksammas även med andra 

händelser och evenemang. FSU återkommer med 

närmare information om jubileet. 

 

 

Föreningsstöd 2011 från FSU 
Ungdomsföreningarna hade senast 30 september 

möjlighet att ansöka om föreningsstöd från FSU 

samt att ge idéer om nya verksamhetsformer. FSU 

hade kungjort om ansökningarna samt gett direktiv 

för vad ansökningarna skulle rikta in sig på. Inom 

utsatt tid kom 17 ansökningar och förbunds-

styrelsen beslöt att bevilja följande: 

- Socklot uf, Nykarleby, 2000 € 

- Sv föreningen Treväpplingen, Helsingfors, 2000 € 

- Kamratförbundet i Skären, Pargas, 1500 € 

- Uf Framåt, Lappträsk, 1000 € 

- Tölby hf, Korsholm, 1000 € 

- Pederså uf, Kimitoön, 1000 € 

- Grevnäs-Mickelspiltom uf, Liljendal, 1000 € 

- Pro Culturae, Borgå, 500 € 

Sammanlagt delades 10 000 euro i stöd och de 

beviljade föreningarna har meddelats. Förenings-

stödet kan beviljas tack vare Svenska kulturfondens 

öronmärkta stödbelopp. 

 

 

FSU-personalens kontaktuppgifter 
Här följer en sammanställning på FSU-personalen 

och deras kontaktuppgifter: 

- Tomas Järvinen, 040 5844 655, tomas[ät]fsu.fi, 

verksamhetsledare 

- Kim Österman, 050 501 4146, kim[ät]fsu.fi, 

förbundskoordinator 

- Bo Furustam, 050 502 4690, bo[ät]fsu.fi, 

administrativ koordinator 

- Sofia Wegelius, 050 502 4280, sofia[ät]fsu.fi, 

teaterkoordinator 

- Marica Fagerholm-Åsten, 050 502 4266, 

marica[ät]fsu.fi, projektledare för sysselsättande 

frivilligverksamhet samt MGP 2012 

- Jesper Koivumäki, 050 502 1440, jesper[ät]fsu.fi, 

projektledare för IT3 (Nyland) med placering på 

FSU-kansliet 

 - John Karlsson, 050 502 0732, john[ät]fsu.fi, 

projektledare för IT3 (Åboland) med placering på 

ÅUF-kansliet 

 - Jonas Rönnqvist, 050 502 2028, josip[ät]fsu.fi, 

projektledare för IT3 (Österbotten) med placering 

på SÖU-kansliet 

- Pia Nurmio-Perälä, 040 703 1948, pia[ät]fsu.fi, 

projektassistent för Bottom-up 

- Christian Alfthan, 050 5020 434, 

christian[ät]fsu.fi, projektassistent Popkalaset och 

popturnén 2012 (MGP 2011) 

 

 

Månadsposten 
Utgivare: 

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. 

Nylandsgatan 17 B 27 

00120 HELSINGFORS 

Tfn (09) 7515 5100 

Fax (09) 648 230 

E-post: fsu(at)fsu.fi 

www.fsu.fi 

 

 

 

 


