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Här följer aktuell information från FSU till ungdomsföreningarna i de olika 

landskapsförbunden. 

 

Personaländringar på FSU-kansliet 
FSU-kansliet har genomgått en del förändringar i personaluppställningen. Förbundsekonom, 

Elisabeth Lindblad, slutade från sin tjänst 26.8. Bo Furustam har övertagit Elisabeths 

uppgifter.  

FSU har därtill anställt personer för olika projekt som startat. Projektledarna är följande: 

Oscar Ohlis, projektledare (50%) för sysselsättande frivilligverksamhet. Kontaktuppgifter: 

050 502 4266, oscar(ät)fsu.fi 

Marica Fagerholm-Åsten, projektledare (50%) för sysselsättande frivilligverksamhet. 

Kontakt: 050 502 1102, marica(ät)knuf.fi 

Jesper Koivumäki, projektledare för IT3 (Nyland) med placering på FSU-kansliet 

John Karlsson, projektledare för IT3 (Åboland) med placering på ÅUF-kansliet 

Jonas Rönnqvist, projektledare för IT3 (Österbotten) med placering på SÖU-kansliet 

 

FSU sköter NSU-ärenden 
Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) är för tillfället utan tjänsteman. De viktigaste 

ärendena sköts via FSU-kansliet. NSU-föreningar tar sålunda tillsvidare kontakt med FSU 

eller det lokalförbund man tillhör. 

 

UF-tidningen 
Följande nummer, nr 3/2010, av UF-tidningen som FSU ger ut uteblir. Däremot kommer 

följande nummer av Svenskfinlands största gratistidning, På Svenska (FSU som utgivare), att 

utkomma vecka 36 strax före FÖRENINGSFESTIVALEN (10-11.9) arrangeras i Helsingfors. 

På Svenska innehåller aktualiteter inom ungdomsföreningsrörelsen. 

 

Föreningshus.fi 
FSU lanserar i samband med Föreningsfestivalen hemsidor för finlandssvenska föreningshus. 

FSU vill underlätta föreningarnas jobb med husen genom att grunda en hemsida med flera 

funktioner för föreningshuset. Den kanske mest konkreta fördelen med hemsidan är 

marknadsföringen. Eventuella hyresgäster hittar olika uppgifter om föreningshusen. Därtill 

kommer sidan att innehålla annan nyttig information både för föreningarna, bl.a. aktuell 

lagstiftning, information om renoveringsbidrag, dokument, m.m. och för utomstående hur 

man besöker huset, annan service på området, historia m.m. 

Föreningarna kan själv börja föra in olika uppgifter om sina föreningshus. Men för det behövs 

koder för att komma in på egen sida och koderna erhålles av FSU (Nyland, Åboland, Åland) 

respektive SÖU (Österbotten). Kontakta sålunda dem i detta eller andra ärenden beträffande 

föreningshus.fi. 

 

 

 



 

Statligt renoveringsbidrag för 2011 
Uf-föreningar påminns om att ansöka om statligt renoveringsbidrag för föreningshus. 

Ansökningarna skall inlämnas senast 30.9.2010. Närmare information hittas på Suomen 

Kotiseutuliittos hemsida; www.suomenkotiseutuliitto.fi.  

 

Förening 2010 
Den finlandssvenska Föreningsfestivalen arrangeras 10-11.9 i Helsingfors. Fredagens 

program består bl.a. av olika föreläsningar medan föreningarna presenterar sin verksamhet på 

Narinken (Kampens torg) på lördagen. Närmare information om evenemanget hittas under 

adressen; www.festival.fi. Som arrangör fungerar FSU tillsammans med festivalföreningen. 

 

Teaterbåten och Scenkraft 24-25.9 ombord på Silja Europa 
Teaterbåten är en tvåspråkig teaterfestival som arrangeras ombord på Silja Europa. Festivalen 

erbjuder grupper samt dem som är aktiva och intresserade av teater, en ypperlig möjlighet att 

uppträda, men också en chans att koppla av och träffa andra teateraktörer. I år har Finlands 

Svenska Ungdomsförbund i samråd med utskottet för Teater och Kultur beslutit, att FSU:s 

egen teaterfestival Scenkraft, kommer att arrangeras på båten i samband med festivalen 

Teaterbåten. FSU som redan från tidigare är en av samarbetsparterna som är med och 

arrangerar Teaterbåten, har jobbat för att göra festivalen mera tvåspråkig. Genom att 

arrangera Scenkraft på båten, kan FSU själv vara med och göra detta, genom att arrangera en 

del av det svenskspråkiga programmet. 

För dem som inte uppträder men som vill delta som åskådare, finns ett kryssningspaket till 

salu. Kryssningspaketets pris varierar från 38€ till 83€ per person. Priset inkluderar hytten och 

programmet på båten. Hytter kan även reserveras för en person.  

Förfrågningar: Sofia Wegelius, teaterkoordinator på FSU, (09) 7515 5140 / sofia[ät]fsu.fi. 

Information: www.teatterilaiva.net. 

 

Melodi Grand Prix 2010 
Årets MGP-final arrangeras 8 oktober och direktsänds i FST5. Vill du veta mera om bl.a. 

vilka de tio finalisterna är? Klicka då in dig på svenska.yle.fi/mgp. MGP är en samproduktion 

mellan YLE/FST5, FSU och Five Corners. 

 

Nyländsk Afton 16.10 i Borgå 
Årets Nyländska Afton arrangeras lördagen den 16 oktober börjande kl. 17 i Borgå idrottshall. 

FSU genom projektledaren Jonatan Fogelholm är med i arrangemanget. Närmare information 

hittas under; www.nyländskafton.fi. 

 

Frågesportsfinaler 
FSU arrangerar finalen i frågesport för de bästa lagen från de olika landskapsförbunden. 

Finalen arrangeras lördag 13.11 och närmare information om platsen meddelas senare. Men 

före det skall landskapen arrangera sina egna uttagningar och för NSU-föreningarna medföljer 

ytterligare information om den nyländska uttagningen samt –finalen. 

 

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. 

Tfn 09 7515 5100 

E-post: fsu(ät)fsu.fi 

Webb: www.ungdomsföreningar.fi  
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