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Möten 28.5 
FSU-styrelsen och 125-års 

jubileumskommittén kommer 

att sammanträda lördagen den 

28 maj i Helsingfors. 

 

Årsboken 2010 
Årsboken, som beskriver 

verksamheten inom central-, 

landskaps- och lokalförbunden 

senaste år, har utkommit. Ett 

exemplar av boken har skickats 

till landskaps- och lokalför-

bunden samt uf-föreningarna. 

 

FSU-tidningar 
UF-tidningen nr 2 har nyligen 

utkommit och gratistidningen 

På Svenska sammanställs som 

bäst och utkommer vecka 22.  

 

UF Framtids rapport 
FSU-strategiutskottets, UF 

Framtids, rapport har skickats 

ut till medlemsfältet för kom-

mentarer. Rapporten kan också 

läsas via hemsidan, där det 

också går att kommentera den.  

 

Teaterkalaset  
Årets Teaterkalas arrangeras 

13-16.6 i Dalsbruk. Evene-

manget kommer att samla cirka 

80 ivriga deltagare. Årets tema 

är Karneval med ett färggrant 

och –sprakande program. FSU 

återkommer med rapport 

senare. 

 

 

 

Chans urpremiär 31.7 
FSU:s ungdomsmusikal, Chans, har urpremiär 31.7 i Baltichallen, 

Mariehamn. Projektet är en uppföljare på succémusikalen Vaude som 

turnerade på fastlandet 2009. Under hösten kommer Chansgänget att 

turnera i övriga delar av Svenskfinland. Chans går över regiongränser 

och sammanför ungdomar från hela Svenskfinland. Närmare info; 

www.chans.fi 

 

 

Anmälningar senast 30.6 till: 

Föreningsfestivalen 2-3.9 i Åbo  

Årets Föreningsfestival, som arrangeras 2-3.9 i Åbo, fokuserar på 

öppenhet med ledorden integration, generation och jämställdhet - 

Förening för alla! 

Föreningsfestivalen bjuder liksom tidigare festivaler på en lång rad 

sakkunniga och intressanta föreläsare som alla behandlar det ovan 

nämnda temat ur olika synvinklar. 

Under den traditionella föreningsmässan på festivalens andra dag 

skall vi stolt visa upp vår breda verksamhet på gågatan i centrala Åbo. 

Där bjuds också på underhållning för hela familjen. 

Arrangören, FSU, hoppas att Föreningsfestivalen kommer att 

fungera som en plattform för en givande diskussion kring temat. 

Anmälningen har öppnats under adressen: www.festival.fi. Anmäl 

dig senast 30.6! 

 

 

MGP-finalisterna utvalda 

Finalen arrangeras 8 oktober 
Årets finalister i Melodi Grand Prix är utvalda. Notera även att finalen 

flyttats (från 7.10) till lördag 8.10 kl. 18.00 och den direktsänds i FST5. 

Här följer årets finalister: 

- After Gain (Alexander Beijar, Daniel Andersson, Rasmus Hägglund, 

Dennis Backman), Borgå, ”Musiken måste brinna” 

- Cajsa (Cajsa Hallbäck), Mariehamn, ”Jag kan inte sitta still”  

- Fredrik (Fredrik Sigfrids), Borgå, ”Pengar” 

- Ida & Sofie (Ida-Lovisa Sjöblom och Sofie Nyman), Jakobstad, ”Jag 

finns där (för dig)” 

- Julienea (Julia Simonsen), Helsingfors, ”Premiär” 

- Junkbox (Maximilian Björkstam, Linnea Ingman, Eric Söderström, 

Johan Söderström, Niklas Lääkäri, Mathias Bäcksbacka), Raseborg, 

”Det enda som jag vill” 

- Lina Svensson, Pedersöre, ”Förut” 

- Petter (Petter Sandås), Vörå, ”En framtid” 

- Saga (Saga Buckbee), Sjundeå, ”Du” 

- Syrra (Ella Koskela och Vera Koskela), Vasa, ”Gyllene Tider” 

Närmare information om MGP hittas under; svenska.yle.fi/mgp 

 

 

 

 



FSU arrangerar: 

Nordisk ungdomsvecka 

Mobilitet och migration som ungdomskonst är titeln 

för Nordiska Ungdomsveckan 2011 som Finlands 

Svenska Ungdomsförbund (FSU) står som värd för. 

Temat är ungdomars möjlighet till mobilitet och hur 

våra nordiska samhällen påverkas av migration.  

Metoderna som kommer att användas har att 

göra med drama, bildkonst och foto/film. Dessutom 

kommer deltagarna att bekanta sig med Ålands 

natur och kulturhistoria. Också själva ungdoms-

veckan rör helt konkret på sig. Den startas i 

Stockholm på söndag kväll den 31 juli, fortsätter 

med de flesta programdagarna på Åland och veckan 

avslutas i Europas kulturhuvudstad Åbo söndagen 

den 7 augusti. 

Nordisk Ungdomsvecka 2011 riktar sig till 14-

24-åriga nordiska ungdomar som vill vara med om 

en oförglömlig vecka med nya vänner och mycket 

skoj i vacker skärgårdsmiljö och samtidigt lära sig 

lite nytt. Deltagarna bor på hostel på flera platser 

längs rutten och för att ta sig från Stockholm till 

Åbo åker deltagarna med stora och små färjor, 

cyklar och åker lite buss. Det finns plats för ett 

tiotal deltagare och ledare per land och totalt räknar 

arrangörerna med att ca 60 nordbor kommer att 

vara involverade.  

Deltagaravgiften är 130 € och upp till 50 % av 

resekostnaderna återbetalas mot kvitteringar, 

biljetter och boarding kort i original. 

Varje nordiskt land förväntas utse en ung ledare 

(max 28 år) som deltar i planeringsmötet i 

Köpenhamn 1-3 juli och fungerar som ledare på 

Nordiska Ungdomsveckan. Ledaren får inte lön, 

men resor och uppehälle täcks av projektet. Denna 

ledare kan även fungera som gruppledare, men 

organisationerna kan också ha ytterligare en 

gruppledare som man dock själv betalar för. 

Ansökan görs genom att fylla i blanketten på FSU-

hemsidan och den skickas via din organisation 

(medlemsorganisation i NSU) eller direkt till 

projektansvariga Pia Nurmio-Perälä på adressen 

pia[at]fsu.fi. Anmälningar senast den 31 maj 2011 

till Pia på FSU! Platserna är begränsade till 10 

personer per land inklusive deltagare och ledare, 

men om något land efter ansökningstidens slut inte 

har fyllt sin kvot, kan andra länder få flere 

deltagarplatser. 

Finländska ungdomar som önskar vara 

hjälpledare på Nordisk Ungdomsvecka ombeds 

kontakta Pia! 

 

 

Uf-föreningsstöd 
UF-föreningsstöd är FSU:s nya stödprojekt för 

medlemsföreningar, som inbegriper både 

ekonomisk och praktisk hjälp. 

De flesta verksamheter behöver pengar för att 

fungera. En del kan föreningen skaffa själv genom 

medlemsavgifter, lotterier, basarer med mera. Men 

ofta räcker det inte, vilket i sin tur kan leda till att 

aktiviteten tynar, särskilt ifall föreningen har ett 

föreningshus att ansvara för. Finansieringen av 

framåtriktad, nyskapande verksamhet blir 

problematisk då alla intäkter behövs för att täcka 

kostnader som blott upprätthåller föreningen. Stödet 

till föreningarna skall stimulera till ett brett 

föreningsliv och aktiva föreningar. 

FSU har som målsättning att både praktiskt 

stöda, men även ekonomiskt bistå med hjälp till de 

föreningar som brottas med problem och vars 

verksamhet minskat. Bidragen som FSU delar ut är 

avsedda att vara ett visst ekonomiskt stöd till 

föreningarnas olika aktiviteter och ska stimulera de 

föreningar som inte längre är aktiva. Bidraget skall 

uttryckligen riktas till nya satsningar - inte för att 

finansiera existerande verksamhet! 

Föreningar måste själv ansöka om att få komma 

med i projektet. Av FSU erhåller de först hjälp med 

att inventera sin verksamhet och med att planera 

vad föreningsstödet kunde användas till. 

Användningen av stödet följs upp. Målsättningen är 

att det tillfälliga stödet skall fungera som en positiv 

injektion i föreningar var man kämpar med problem 

men kan uppvisa en vilja att få föreningen på fötter. 

Satsningen förutsätter givetvis lokalt engagemang. 

För att ansöka om föreningsstöd, bör 

föreningarna skicka en fritt formulerad ansökan där 

det framkommer hurudan hjälp som behövs. 

Ansökningarna riktas till FSU, Nylandsgatan 17 B 

27, 00120 Helsingfors, fsu@fsu.fi. Sista inläm-

ningsdag är 30.9.2011. Totalt beviljas 5-6 

föreningar stöd. Det totala beloppet som utdelas är 

10 000 euro. 

 Föreningsstödet möjliggörs av ett bidrag från 

Svenska kulturfonden.  

 

 

Så kan din förening  

stoppa momshotet 
FSU har gått ut med insändare och information om 

det överhängande momshotet för föreningar. Här 

instruktioner hur föreningarna skall aktivera sig i 

ärendet. 

Idag behöver inte ideella föreningar i Finland 

redovisa moms. EU kräver dock att vi skall anpassa 

oss till EU:s system. Det skulle innebära att 

föreningar måste börja redovisa moms, som innebär 

krångligare administration och för många ökade 

kostnader. Nu är din och din förenings insats 

avgörande! 

Matchen mot EU är inte förlorad, men för att vi 

skall ha en chans att behålla vårt momsundantag, 

måste vi tillsammans berätta för EU vad vi tycker. 

Gör så här: 

1. Gör en kort beskrivning på svenska där du 

berättar hur din förening ser ut och hur ni 



skulle drabbas om ni behöver börja 

redovisa moms. Se exempel nedan. 

2. Skicka in din redogörelse per e-post till 

EU-kommissionen i word-format 

till TAXUD-VAT-

greenpaper@ec.europa.eu senast den 31 

maj 2011. 

3. Skicka den till andra föreningar, din 

lokaltidning och dina Facebook-vänner. 

Din berättelse engagerar andra att göra 

likadant.  

Här exempel på hur ni kan formulera era svar 

1. Beskriv er verksamhet, hur många 

medlemmar ni har, vad ni sysslar med.  
Jag representerar den finlandssvenska 

föreningen Svenskfinlands UF. Vi är en 

ungdomsförening som funnits sedan 1905 

och idag har vi 250 medlemmar. Vår 

verksamhet består av olika aktiviteter för 

barn och unga. Vi upprätthåller ett 

föreningshus som möjliggör en bred 

frivilligverksamhet på vår ort.  

2. Berätta att ni vill behålla det generella 

undantaget 
Vi vill svara på EU-kommissionens 

Grönbok om framtidens mervärdesskatt, 

avsnitt 5.1.2, fråga 6 ”Bör några undantag 

behållas, och i så fall varför?” Vi vill 

behålla undantag för ungdomsföreningar 

som idag inte behöver redovisa moms. 

3. Argumentera 
Vår förening bygger på ett ideellt 

engagemang, den är demokratisk och 

verksamheten är öppen för alla. Allt 

överskott går direkt tillbaka till 

verksamheten. Skulle vi behöva börja 

redovisa moms, riskerar vi att behöva höja 

våra avgifter och dra ner på verksamheten. 

Den enkla administrationen som vi har 

idag skulle bli för krånglig och omfattande 

med momsredovisningen och vi riskerar 

att tappa de ideella krafter som idag får 

verksamheten att rulla på. 

4. Slutsats 
Vi vill behålla dagens momsundantag. 

Annars riskerar vi att få lägga ner vår 

förening. 

Pelle Pettersson 

Ordförande 

Svenskfinlands UF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(at)fsu.fi 

www.ungdomsföreningar.fi 
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