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FSU-styrelsen  
Förbundsstyrelsen kommer att 

sammanträda lördag 23 januari 

2010 i Helsingfors. Närmare 

information senare. 

 

Nordisk MGP-final  
Den nordiska finalen i Melodi 

Grand Prix hålls inkommande 

lördag 28.11 i Stockholm. Då 

får vi följa med hur Amanda 

från Dalsbruk och The Black 

White Boys från Pojo klarar 

sig bland de övriga nordiska 

finalisterna. Finalen direkt-

sänds i FST5 börjande kl. 21.00 

på lördag kväll. Närmare infor-

mation om MGP under: 

svenska.yle.fi/mgp 
 

Allianskryssning  
Finlands Ungdomssamarbete 

Allians arrangerar för tionde 

gången sin kryssning med 

seminarier på M/S Baltic 

Princess 17-18.3.2010. 

Närmare information om 

programmet, anmälningar och 

avgifter hittas under: 

www.alli.fi. Anmälningar och 

hyttreserveringar senast 

29.1.2010! 

 

Uf-tidning nr 4 
Årets sista uf-tidning utkom-

mer i början på december. I den 

får man bl.a. läsa mera ingå-

ende om händelser som finns i 

denna bulletin samt annan 

information. 

Skicka vinterteatermaterial till FSU före 1.12!  
FSU kommer igen att ge ut en vinterteaterbilaga som ingår i 

Kyrkpressen respektive Österbottniska Posten. Bilagan kommer ut i 

början på januari 2010 och i den ingår de amatörteaterpjäser som spelas 

i Svenskfinland under tiden januari - april 2010. 

Materialet för bilagan skall vara enligt följande: 

Bilder: Minimi 300 dpi och som JPG- eller PDF-format 

Text: Max 300 tecken som beskriver pjäsen (pjäsnamn, spelplats, 

etcetera). Därutöver som extra (ingår inte i nämnda teckenantal) 

spelplanen med datum och klockslag samt biljettinfo. Skicka allt 

textmaterial gärna som WORD-format. Materialet skickas till FSU 

senast 1.12.2009 helst per e-post, teater@fsu.fi, eller på t.ex. CD per 

post. 

 

 

Uf-rörelsens strategiseminarium 30.1.2010 
FSU:s strategigrupp, UF Framtid, tillsattes av förbundsstyrelsen i början 

av detta år. Till gruppen hör: Sebastian Gripenberg (ordförande), 

Tomas Järvinen (sekreterare), Bengt Häggman, Helena Höglund-

Rusk, Johan Isaksson, Christian Johansson, Kristin Mattsson, 

Anders G. Lindqvist och Niclas Sandnabba. Gruppen har hållit sam-

manlagt 6 möten under det gångna året  

Gruppens uppgift är att utarbeta en flerårsplan för förbundet och 

rörelsen, fundera hur uf-rörelsen som helhet kunde och borde profileras 

och hur förbundets intressebevakningsverksamhet borde utvecklas.  

Gruppen har lagt upp sitt arbete i tre huvudsakliga faser: 1) 

analys av läget (hot, problem och möjligheter), 2) strategi och 3) 

handlingsplan. Gruppens arbete skall vara slutfört 31.12.2010.  

Nu sammankallas fältet till ett strategiseminarium lördagen den 

30 januari 2010 börjande kl. 12 i Tammerfors. Seminariet är tänkt som 

en positionsbestämning när kursen för gruppens återstående arbete ritas 

ut. Det lovas även aktuella föreläsningar under dagen.  

Mera information om seminariets innehåll följer, men boka 

datumet redan nu! FSU hoppas att alla aktiva medlemmar deltar. Man 

kan anmäla sig till FSU:s kansli, tfn 09-7515 5100, fsu@fsu.fi.  

 

 

FSU höll höstmöte 
FSU:s medlemmar samlades till höstmöte i Vasa söndag 15.11. 

Sebastian Gripenberg omvaldes till förbundsordförande. Följande 

styrelsemedlemmar med suppleanter valdes för perioden 2010-2011: 

Karl-Erik Hermansson (Dan Idman) från NSU, Petter Bodman 

(Annika Joupers-Ekblom) från SÖU samt Petra Höglund (Kristin 

Mattsson) från ÅUF. Kvar i styrelsen sitter ännu nästa år: Jörgen 

Backman (Hanna Lönnfors) från NSU, Niclas Sandnabba (Jakob 

Frants) från SÖU samt Christian Johansson (Daniel Rosenqvist) från 

Ålands Ungdomsförbund. 

 

 



Årets frågesportsmästare korad 
I samband med att FSU höll höstmöte och 

konferenser i Vasa 13-15 november, arrangerades 

även finalen i frågesport för de kvalificerade lagen 

från de fyra landskapsförbunden inom FSU.  
Vänö Vänner från Åboland, vann för andra 

året i rad och därmed har föreningen en möjlighet 

att ta sin tredje raka inteckning i vandringspriset om 

laget deltar igen nästa år. 

Finalfrågorna hade sammanställts av Hanna 

Lönnfors, som är suppleant i FSU-styrelsen. 

”Daffe” Långbacka fungerade som frågeledare 

medan förbundsordförande Sebastian Gripenberg 

och förbundspersonalen; Elisabeth Lindblad, 

Sofia Wegelius, Tomas Järvinen och Kim 

Österman, skötte övriga praktiska arrangemang 

under finalen. 

Resultat 

1. Vänö Vänner 62 poäng (Sandra Blomqvist, Eelin 

Hoffström, Freja Nylund) 

2. Norra Sibbo Uf 58 poäng (Michelle Wickström, 

Carolina Haldin, Petra Arola) 

3. HV i Alberga 54 poäng (Emilia Sundström, Sofia 

Sundström, Emma Saarelainen) 

4. Vörå Uf 45 poäng 

5. Rangsby Uf 31 poäng 

6. Hammarlands Uf 20 poäng 

 

 

Årets teaterprofiler utsedda 
FSU har, sedan senaste år, börjat utse årets amatör-

teaterprofiler. Teater- och kulturutskottet inbegär 

förslag med motiveringar och vidarebefordrar sitt 

förslag på en kvinnlig och manlig teaterprofil till 

FSU-styrelsen. 

Årets amatörteaterprofiler skulle båda 

premieras i samband med teatersamlingen 

Scenkraft i Pargas i oktober. Den manliga profilen 

var dock förhindrad att delta där, så han 

premierades i samband med nyligen arrangerade 

FSU-höstmötet i Vasa. 

Årets utsedda amatörteaterprofiler är Barby 

Fellman fån Vanda och Guy Rosenholm från 

Närpes. Närmare om dem kan du läsa från t.ex. 

teater.fi-sidan. 

 

 

Verksamhetsidé 2009: 

Uf Kamraterna och Vänö Vänner 

delar på idépriset 
FSU:s styrelse utlyste en idétävling våren 2009. 

Sista inlämningsdag av idéer var 31.10.2009 och 6 

bidrag skickades in. Tävlingen riktade sig till alla 

föreningar och förbund som är anslutna till FSU. 

Privatpersoner kunde inte delta. Priset som lovades 

för tävlingens vinnare var 1000€ samt 

förhoppningsvis att få se sin idé förverkligad. 

Reglerna var enkla, det gällde att bidra med 

en verksamhetsidé. Det enda kriteriet var att idén 

skulle kunna förverkligas.  

Den ena av de två vinnarna är Vänö Vänner 

med tävlingsbidraget ”Geocache”. Vänö är en ö i 

Åbolands skärgård. Medlemmar i föreningen är fast 

bosatta öbor och sommargäster från olika håll i 

Finland. Föreningen har 272 medlemmar. Vänö 

Vänner är medlem i Åbolands Ungdomsförbund.  

GPS är huvudingrediensen i Geocache, som 

är en modern form av skattjakt. Geocache går ut på 

att med hjälp av GPS hitta skatter som är gömda i 

terrängen. Tävlingsbidraget har utförliga regler och 

strukturen är klar. Geocache är som verksamhet 

både intressant och rolig och är möjlig att 

förverkliga. Därför beslöt FSU:s styrelse att tilldela 

Vänö Vänner en delad första plats.  

Att det blev en delad första plats betyder inte 

att de inlämnade idéerna hade dålig standard. 

Tvärtom. Det fanns helt enkelt för många bra 

bidrag.  

Den andra vinnaren är UF Kamraterna 

(UFK) från Sibbo med tävlingsbidraget ”Utbildning 

i kreativ användning av sociala medier”. 

Föreningen har 395 medlemmar och är själv 

medlem i Sibbo Ungdomsförbund respektive 

Nylands Svenska Ungdomsförbund. 

UFK:s bidrag är riktad till ungdomsföre-

ningsstyrelser. Utöver utbildningen föreslår UFK 

att man följer upp med tekniskt stöd inriktat på 

avancerat användande av dessa sociala medier. I 

praktiken är alla ungdomar på Facebook och har där 

skapat vänkretsar som baserar sig på skola, 

studieplats, hobbyer och sommarjobb. Det kommer 

att vara lika vanligt att kontakta vänner på 

Facebook som att ringa eller skicka sms – också i 

ärenden som berör ungdomsföreningens 

verksamhet. Att föra fram ungdomsföreningen i 

dessa sammanhang är effektivt. 

 

 

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

som är den tionde i ordningen, är nu bestämt. 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. 

 

 

Åland söker projektledare 
SKUNK, intresseorganisationen för ungdomar i 

skärgården och Ålands Ungdomsförbund söker 2 

projektledare på 50 % av heltid för perioden 15.1- 

15.6.2010. Den ena skall vara verksam i skärgården 

och den andra på landsbygden.  

Är du intresserad av ungdomar och deras 

levnadsvillkor i skärgården och på landsbygden? 

Har du initiativförmåga, är du utåtriktad, flexibel, 

bra på att samarbeta, kan arbeta självständigt och 

formulera dig i skrift? Då är du kanske den vi 

söker! Har du erfarenheter av att arbeta i projekt 

och/eller ungdoms- fritidsledarutbildning eller 

liknande är det ett plus. Körkort och tillgång till bil 

krävs.  

Huvudmålet för projektet är att förbättra 

förutsättningarna för drogfria och meningsfulla 

aktiviteter på fritiden för ungdomar från 

landsbygden och skärgården. Målet är att 

ungdomarna ska kunna vara mer aktiva och kunna 

påverka.  

I projektet ingår att göra en inventering av 

läget, arbetet uppsökande hålla workshops och 

fritidsaktiviteter på det lokala planet och 

tillsammans med den andra projektledaren och 

ungdomarna arrangera gemensam happening i juni 

månad.  

Mer info om projektet och organisationerna: 

www.skunk.ax och www.ungdom.ax  

Fritt formulerad ansökan med CV och 

löneanspråk, märk ansökan med om du söker den 

ena eller bägge uppdragen. Sista ansökningsdag 

13.12. Ansökan sänds till Ålands Ungdomsförbund, 

Skarpansvägen 28, AX-22100 Mariehamn eller per 

e-post: inger@ungdom.ax. Frågor besvaras av 

ÅUF:s verksamhetsledare Inger Lundberg, tel: 

(018) 15221, 0457 52 44 300, e-post: 

inger@ungdom.ax och SKUNK:s verksamhets-

ledare Mia Hanström, tel: 0400 78 48 71, e-post: 

mia.hanstrom@kumlinge.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 


