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Tidningar på 

kommande  

och julpaus 
UF-tidningen (vecka 50) och 

På Svenska (v 51) skall strax 

utkomma och i dem kan man 

läsa mera om bland annat uf-

aktuella ärenden. Sålunda 

innehåller denna bulletin bara 

en del aktuella ärenden som 

också kommer att ingå i den 

ena av eller båda kommande 

tidningarna.  

I övrigt så här i juletider 

kan vi konstatera att FSU-

kansliet, liksom antagligen 

även medlemsfältet, kommer 

att ha julpaus vid jul- och 

nyårshelgerna. Åtminstone de 

flesta av FSU-personalen 

kommer att vara lediga under 

tiden 23.12 – 9.1. Alla som 

läser denna bulletin önskas 

härmed en FRIDFULL JUL 

och ETT GOTT NYTT ÅR. 

 

Anmäl dig senast 14.1! 

Nu har du din 

CHANS 
När FSU för två år sedan 

gjorde showen Vaude, blev den 

en succé. Nu får projektet änt-

ligen en uppföljare. Med en ny 

arbetsgrupp sökes nu ungdomar 

för att göra en helt ny show.  

För dig som är född 1992-

95 finns det två olika möjlig-

heter att delta i musikalen 

Chans. Antingen som ARTIST 

eller BACKSTAGE. Kolla 

närmare information och 

anmälningsförfarande via 

adressen: www.chans.fi. 

Gripenberg återvaldes 
Sebastian Gripenberg återvaldes till förbundsordförande då FSU 

höstmöttes söndag 14.11 i Helsingfors. 

I styrelsen för FSU sitter följande medlemmar med suppleanternas 

namn inom parentes: Karl-Erik Hermansson (Dan Idman) och 

Jörgen Backman (Johan Isaksson) från NSU, Petter Bodman 

(Annika Joupers-Ekblom) och Niclas Sandnabba (Jakob Frants) 

från SÖU, Petra Höglund (Kristin Mattsson) från ÅUF samt 

Christian Johansson (Sofie Henriksson) från Ålands 

Ungdomsförbund. 

 

 

FSU med på hittills största kulturkarnevalen  
Kulturkarnevalen arrangerades i år för åttonde gången i Borgå. Finlands 

Svenska Skolungdomsförbund (FSS) fungerar som huvudarrangör för 

evenemanget som i år samlade rekordantalet 500 unga under 

veckoslutet 12-14 november i kulturens tecken.  

FSU var också med i år för första gången som en samarbetspart och 

arrangerade musikallabbet. I det deltog drygt 40 unga som fick 

undervisning i showdans, sång och musikalimprovisation. För 

improvisationsdelen ansvarade fyra improvisatörer från Sverige och 

med sig hade de två musiker som ackompanjerade de unga vid 

sångövningarna. Slutresultatet blev bland annat en improviserad 

hyllning till Brunbergs kyssar.  

Nästa år kommer Kulturkarnevalen att arrangeras i Österbotten och 

då hoppas FSU igen få vara med som samarbetspart med ett liknande 

labb som i år.     

 

 

Vad skulle DU göra med 6000 €? 

Har du och dina kompisar en idé, men inga pengar för att kunna 

verkställa den? Kanske ni vill starta en ungdomsklubb, göra en film, 

förverkliga ett naturprojekt, skapa konst i samhället eller hålla en 

kampanj? Youth in Action programmet kan ge er det ni behöver! Youth 

in Action är Europeiska kommissionens ungdomsprogram som 

möjliggör ungdomars projekt på lokal och internationell nivå.  
Lördagen den 8 januari kl. 10-15 träffas vi i kurscentret Sopukka, 

Nya Borgåvägen 482, 01120 Västerskog i Sibbo. Deltagandet är 

avgiftsfritt och vi bjuder på god frukost och lunch. 
Kom med och hör om dina möjligheter att starta ett lokalt 

ungdomsinitiativ! Tillfället riktar sig till ungdomar i åldern 15-28 år. 

Även ledare och stödpersoner kan delta för att få närmare information. 
Anmäl dig senast 6.1.2010 till Pia Nurmio-Perälä per e-post: 

pia(at)fsu.fi! Informationstillfället leds av bl.a. Pia samt Eelin 

Hoffström som tillhör tränarringen inom CIMO i Finland. CIMO 

fungerar som expert- och serviceorganisation inom internationell 

mobilitet och internationellt samarbete.   
 

 

 



För uf-föreningarna: 

Ny hemsida, rapportblankett och 

marknadsföringskanal   
Alla föreningar som lyder under FSU fyller varje år 

i en rapportblankett. Den information som fylls i 

fungerar som grund för olika bidrag till rörelsen 

men även för att FSU och landskapen skall kunna 

anpassa sitt verksamhetsutbud enligt behov från 

fältet. Blanketten har tidigare postats ut i 

pappersformat men har nu digitaliserats i samarbete 

mellan FSU och landskapen. 
Alla FSU:s medlemmar har rätt till gratis 

hemsidor genom förbundens avtal med Kulturhuset, 

det s.k. förbundswebbpaketet. Adressen till sidan är 

föreningensnamn.landskapet.fi. Föreningen kan 

välja om den vill ha sidan publicerad eller dold, ex. 

om man har ett eget system som man hellre 

använder. Föreningen behöver ändå ha en sida inom 

systemet eftersom den inte enbart fungerar som 

hemsida utan även som plattform för olika 

funktioner, ex. Rapportblanketten. Ytterligare 

uppgifter om hur detta fungerar, inloggnings-

uppgifter m.m. får du från ditt förbunds IT-

ansvarige. 
Vilka funktioner finns där då? 

På er sida finns en rubrik i menyn med namnet 

”Intranät”. Allt innehåll som finns under den menyn 

är sådant som bara syns för den egna föreningen, 

närmare bestämt för dem som har 

inloggningsuppgifter. Där ligger alla funktioner 

som presenteras här nedan. 

Rapportblanketten 

Rapportblanketten som tidigare fanns enbart till 

pappers finns nu elektroniskt. Frågorna har något 

reviderats i samband med digitaliseringen. I 

blanketten finns även en allmän del med bild av 

lokalen, föreningens adress och kontaktuppgifter. 

Dessa publiceras automatiskt på ex. 

Föreningshus.fi. Är någonting fel i din förenings 

uppgifter på ex. föreningshussajten så kan inte FSU 

påverka den informationen utan det är föreningen 

som måste uppdatera sin egen rapportblankett. I den 

nya digitala rapportblanketten har även statistik för 

revy och teater satts in vilket tidigare sköttes på en 

separat blankett. På adressen manual.sou.fi hittar du 

en steg för steg instruktion över hur man fyller i 

blanketten. 

Fastigheter 

Under intranät finns även en funktion för 

fastigheter. Den ger föreningarna en möjlighet att 

marknadsföra sina lokaler åt potentiella hyresgäster. 

Ni fyller i information om lokalen eller en del av 

den som ni hyr ut. I systemet har ni möjlighet att 

välja om lokalen är hyrbar eller inte. De lokaler 

som markerats som hyrbara publiceras på 

evenemang.fi och på föreningshus.fi.  

Tjänster 

Under intranät finns undermenyn ”Tjänster”. Där 

kan er förening bjuda ut ordningsvakter, teknik, 

teatergrupper, kaffeservisen och annat ni vill sälja 

eller hyra ut. Det ni för in under tjänster visas sedan 

under Evenemang.fi.  

Evenemangskalender 

På er sida har ni även möjlighet att aktivera en 

evenemangskalender. Där kan ni sätta in allt från 

soppdagar till talkon och styrelsemöten. Kalendern 

har även en anmälningsfunktion så att folk kan 

anmäla sig via e-post till ert evenemang om ni 

önskar. En ny intressant sak med kalendern är att ni 

kan välja om det evenemang ni sätter in är lokalt 

eller globalt. Lokalt kan vara ex. möten, talkon och 

visas bara på er egen sida. Globalt är ex. publika 

evenemang och visas på andra finlandssvenska 

kalendrar i samarbete med Kulturhuset. 

Krångligt? 

Låter detta svårt? Saknar ni inloggningsuppgifter? 

Kontakta ditt förbunds IT-ansvarige för mera info. 

Läs även gärna steg för steg -instruktionerna på 

manual.sou.fi. Man kan naturligtvis även kontakta 

FSU:s projekt IT3 (www.it3.fi) i ärendet och få 

handledning i hur man går vidare. 

 

 

Teater på luffen 2011 
FSU kommer från och med 2011 att köra igång 

med det nya projektet Teater på luffen. Projektet 

inleds i Nyland, men skall efter sommaren också 

spridas till Åboland och Österbotten.  

FSU vill genom projektet erbjuda teater-

grupperna möjlighet att fortbilda sig, utan att 

behöva resa någonstans och om möjligt under sin 

övningsperiod innan spelperioden börjar. 

 Konkret innebär projektet en omkringresande 

dramainstruktör som reser runt bland grupperna och 

erbjuder fortbildning på plats och ställe. 

Teaterämnena varierar från gruppernas egna behov 

samt åldersstruktur.  

Föreningarna ombeds ta kontakt med FSU, för 

att informera om eventuella kursbehov och 

önskemål som finns gällande projektet. 

Målsättningen är att stärka det som är bra inom 

amatörteatern, men samtidigt kunna vidga vyerna 

och bredda kunskapen. Projektet är finansierat av 

ELY-centralerna.  

 

 

Dags att söka till Seinäjoen 

harrastajateatterikesä 

Senaste sommar var det första gången på en lång tid 

som en finlandssvensk teatergrupp blev vald att 

delta i evenemanget Seinäjoen harrastajateatteri-

kesä. Arbetsgruppen; Backlund-Hassel-Sjöholm, 

representerade då Svenskfinland med 

föreställningen ”fröken Julie”.  
Seinäjoen harrastajateatterikesä är en 

riksomfattande teaterfestival som är öppen för alla 

amatörteatergrupper. Som huvudarrangör fungerar 

Suomen Harrastajateatteriliitto och festivalen 

http://www.seinajoki.fi/htkesa/Kamerakerho10/froken.htm


arrangeras i samarbete med Östermyra (Seinäjoki) 

stad, Östermyra stadsteater i samarbete med andra 

inom kulturbranschen, bland annat FSU. 

Nu är det igen dags att ansöka till kommande 

festival som arrangeras 26-28.8.2011. 

Ansökningstiden för deltagande är 3.1 - 18.3.2011. 

Av de olika bidragen väljs cirka 10 som får delta i 

festivalen. De bidrag som väljs, kommer att få visa 

sin föreställning för en yrkeskunnig jury som efteråt 

ger respons och sin bedömning av föreställningen. 

Juryn premierar också under festivalens avslutning 

en eller flera grupper. För mera information om 

festivalen besök http://www.seinajoki.fi/htkesa. 

 

 

Ny verksamhetsledare på NSU 
NSU har valt ny verksamhetsledare. Christoffer 

”Putte” Isaksson inledde sin tjänst på förbundet 

från och med 22.11.2010.  

NSU har varit utan verksamhetsledare sedan 

början av augusti. Förbundets löpande ärenden 

sköttes under tiden av personalen på FSU. 

 Isaksson, 37 år samt uppvuxen och fortfarande 

boende i Helsingfors, jobbade tidigare på DUV i 

Mellersta Nyland som verksamhetsledare sedan 

2007.  

 Puttes stora intresse är teater och han har varit 

aktiv i Fallåker UF sedan 2003 och ordförande de 

tre senaste åren samt medverkar nu i föreningens 

pågående teaterproduktion ”Så tuktas en argbigga”.  

 Putte finns nu stationerad på FSU-kansliet i 

Helsingfors därifrån han jobbar med NSU-ärenden. 

Han nås per tfn 0500 616 933, e-post: 

putte(at)nsu.fi.  

 

 

Viktiga FSU-datum 2011 
Nedan en del viktiga FSU-datum att beakta nästa 

år: 

 10.1 sista inlämningsdag av teaterstatistik 

för 2010 

 14.1 sista anmälningsdag till Chans 

 1.4 sista inlämningsdag av produktionsstöd 

för vår- och sommarpjäser 

 16.4 Vårmöte i Vasa 

 29.4 sista anmälningsdag till Teaterkalaset 

 6.5 sista inlämningsdag för sommarteater-

material 

 1.11 sista inlämningsdag av 

produktionsstöd för höst- och vinterpjäser 

 19-20.11 Höstmöte på Åland 

 25.11 sista inlämningsdag för vinterteater-

material 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


