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FSU-styrelsens sammanträden 
Förbundsstyrelsen kommer att sammanträda lördag 

28.2 kl. 12 i Vasa på SÖU:s kansli. Styrelsemed-

lemmarna har fått möteshandlingar och informa-

tion. Förbundsstyrelsen sammanträder därefter 

följande gång i samband med organisations-

konferensen i Tammerfors lördag 28.3. 

 

FSU-vårmöte 25.4 i Åbo 
FSU:s vårmöte kommer att arrangeras lördag 25.4 i 

Åbo. Vårmötesplatsen blir som sagt Åbo i och med 

att Vaude har föreställningar på ÅST (Åbo) detta 

veckoslut. Närmare information senare. 

 

Tjänstemannakonferens 15.4 
FSU arrangerar en tjänstemannakonferens för uf-

rörelsens personal onsdag 15.4 på Allianshuset i 

Böle, Helsingfors. Konferensen inleds med lunch 

kl. 11 och föreläsningar och diskussioner pågår 

mellan kl. 12-16. Deltagaranmälan till FSU 

senast 8.4! 
 

Organisationskonferens 27-28.3 
Den årligen återkommande finlandssvenska 

organisationskonferensen arrangeras 27-28.3 i 

Tammerfors. Arrangörerna: Svenska kulturfonden 

och Svenska Studiecentralen, har skickat inbjud-

ningar till organisationerna. Anmälningar till 

fonden senast 27.2.  

 

Vaudeföreställningar 
FSU:s ungdomsprojekt; VAUDE!, kommer att bli 

en fartfylld och humoristisk föreställning framförd 

med ungdomlig energi. Det bjuds på galna sketcher, 

varierande musik (100% live!), fartfylld koreografi, 

beatboxing och litet akrobatik. Urpremiären sker i 

Vasa den 17 april. Där spelas några föreställningar 

på Kulturskafferiet 17-19.4. Sedan bär det av till 

Åbo Svenska Teater var det blir föreställningar 25-

27.4. Efter det förevisas VAUDE! i Helsingfors på 

Gloria 10-11.5 och till sist eventuellt i Mariehamn 

den 1.8. Närmare information hittas på webbsidan 

www.vaude.nu 

 

Barnteaterfestivalen på Brändö, Åland: 

Atlantis arrangeras 8-11 juni 
Finlandssvenska barnteatergrupper och enskilda 

barn i åldern 7-12 år välkomnas att delta i den 

traditionella barnteaterfestivalen och som i år går 

under namnet ATLANTIS. Den arrangeras i år 

under tiden 8-11 juni på Brändö, Åland. Temat för 

årets festival är: Hav och miljö, saga och myt. 

Deltagaravgiften kommer att vara 50 euo per 

deltagare. Anmälningsblanketter för deltagare, 

vuxna ledare och pjäser sätts strax in på FSU-

hemsidan. 

 

Nordisk barnteaterfestival  
Inkommande sommar, 29.6 – 5.7.2009, arrangeras 

den nordiska barnteaterfestivalen för deltagare i 

åldern 9-14 år i Klaksvik på Färöarna. En grupp på 

10 personer från varje nordiskt kan delta. 

Intresserade finlandssvenska barnteatergrupper 

skall anmäla sig till Finlands AITA/IATA- och 

NAR-center, Tomas Järvinen på FSU, senast 

27.3.2009. 

 

Nordisk ledarskola på Grönland 
Den nordiska ledarskolan för ungdomar i åldern 18-

30 år arrangeras i sommar under tiden 9-17 juli på 

Grönland. Som arrangör fungerar Nordisk Sam-

organisation för Ungdomsarbete tillsammans med 

Sorlak från Grönland.  

Temat för ledarskolan är klimatförändringar. 

De ungdomar som deltar bör ha någon form av 

ledarerfarenhet, exempelvis styrelsemedlem, ledare, 

instruktör, etcetera, inom egen förening eller 

organisation. 

FSU kan skicka några intresserade ungdom-

ar till ledarskolan. Intresserade bör kontakta FSU 

för att presentera sig och få närmare information 

senast den 1 juni. 

 

Nordisk ungdomsvecka i Norge 
Den nordiska ungdomsveckan för ungdomar i 

åldern 13-25 år arrangeras i sommar i Norge. 

Tidpunkten blir 1-8 augusti och temat är äventyr 

och kultur. Som arrangör fungerar Nordisk 

Samorganisation för Ungdomsarbete tillsammans 

http://www.vaude.nu/


med Frilynt från Norge och närmare information 

hittas under www.frilynt.no eller www.nsu.is. 

Intresserade finlandssvenska ungdomar, maximalt 

10 kan åka, skall anmäla sitt intresse till FSU senast 

20 april. FSU informerar om lägerkostnaderna.  

 

 

Uf-tidningen 
Följande nummer, 1/2009, av den nya förbundstid-

ningen, UNGDOMSFÖRENING, skall komma ut i 

början på mars. Temat för numret är ungdom. De 

övriga tidningarna i år skall komma ut enligt 

följande: Nr 2, teater, vecka 20, nr 3, förening, 

vecka 38 och nr 4, internationellt, vecka 49. 

 

Teaterstatistik 2008 
FSU har gått ut med ett upprop till NSU- och SÖU-

föreningar om teaterstatistiken 2008. Det saknas en 

del uppgifter från Nyland och Österbotten som 

behövs så fort som möjligt. Teaterstatistik-

blanketten finns på FSU-hemsidan och uppgifterna 

meddelas till FSU. 

  

Materialet in senast 31.3 till: 

Årsboken 2008 
FSU kommer igen att ge ut en årsbok över år 2008. 

I boken medverkar även landskapsförbunden och 

FRIS. 

Formatet för årsboken blir enligt A5-storlek, bredd 

14,8 mm - höjd 21 cm. Sidantalet ungefärligt enligt 

följande: FSU 7 sidor, ÅUF 7 sidor, Åland 7 sidor, 

NSU 14 sidor, SÖU 7 sidor, FRIS 2 sidor, 4 övriga 

sidor samt pärmar (sammanlagt 52 sidor). 

För att redaktören inte skall behöva förkorta 

texterna alltför mycket, skall de medverkande 

notera följande riktgivande mått: 

Landskapsförbunden; 3 ½ sida enligt A4-word 

dokument med fontstorlek 12 och radmellanrum 1. 

Ta i beaktande bildstorlekar! 

Lokalförbunden (Nyland); ½ - 1 sida enligt A4-

word dokument med fontstorlek 12 och 

radmellanrum 1. Ta i beaktande bilderna! 

FRIS; 1 sida A4-word dokument enligt 

ovanstående. 

OBS! Det här är riktgivande sidantal och kan 

justeras beroende på inlämnat material. 

Texterna bör vara sparade i Word. Kom 

dock ihåg att texteffekter som exempelvis fet stil, 

kursiv, understreckning inte alltid följer med 

automatiskt till ombrytningsprogrammet utan bör 

granskas noggrant i korrekturskedet. 

Korrekturläs era egna texter förrän de 

skickas iväg så redaktören i korrekturskedet av den 

färdiga boken kan fokusera på ombrytning och 

annat, med andra ord inte på rättstavning. 

Bilder bör levereras digitalt (mail/CD) i jpg- 

eller i tif-format. Digitala bilder bör ha en 

upplösning på minst 225dpi i den storlek de ska 

användas. Meddela också bildtext och om 

fotografens namn skall framgå! Här borde vi ha en 

konsekvent linje med fotografernas namn utsatt 

eller så inget namn alls! 

Kom ihåg att tydligt ange vem avsändaren är 

när ni skickar material (både kontaktperson och 

förbund). Kom även ihåg att granska era 

kontaktuppgifter inklusive hemsidesadress så att det 

säkert stämmer.  

Text och bilder bör finnas FSU-kansliet 

tillhanda senast 31.3! 
 

FSU-amatörteatergrupper 

Konsultarvode för amatörteater 
Det är igen aktuellt för FSU-amatörteatergrupper 

(tyvärr inte åländska) att ansöka om konsultarvode 

från FSU för vår- och sommarpjäser som uppförs 

under tiden 1.3 - 31.8.2009. Konsultarvodet kan 

sökas för arvode åt yrkeskunnig hjälp, till exempel 

för regissör, koreograf, musiker, dramaturg, 

etcetera. Arvodet utbetalas direkt åt konsulten. 

Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan 

ansöka om konsultarvode. Till ansökan bifogas 

noggrannt uppgjord budget (konsultarvodet bör 

ingå) för uppsättningen. Dessutom bifogas en 

meritlista för den konsult som arvodet ansöks för. 

Ansökan bör inlämnas senast den 3.4 på för 

ändamålet tryckt blankett, kolla exempelvis FSU-

hemsidan! Närmare information från FSU-kansliet, 

tfn (09) 7515 5100. 

 

Sommarteatermaterial 
FSU kommer igen att ge ut en teaterbilaga till 

sommaren. Bilagan med alla sommarteatrar 

utkommer i slutet på maj i samband med några 

tidningar. Bilagan kommer att tryckas i färg.  

Annonsalternativen är följande: 

Alternativ 1: Bredd 124 mm, höjd 105 mm. 

Alternativ 2: Bredd 253 mm, höjd 105 mm. 

Deadline för inlämnande av materialet är 

30.4. Materialet kan skickas i pdf-, jpg- eller psd- 

format antingen per e-post fsu(at)fsu.fi eller per 

post på cd-skiva.  

 

 

Svenska kulturfonden: 

Dags att renovera föreningshuset 
Från och med 2009 kan föreningar få understöd för 

renovering av sina föreningshus från Svenska 

kulturfonden. Det här är ett område som 

Kulturfonden tidigare hållit en restriktiv linje till, 

men här vill nu fonden bjuda en öppning gentemot 

alla aktiva föreningar. Fonden stöder för bland 

annat arbetskostnader för att anlita fackmän och det 

maximala understödet uppgår till 10 000 euro. 

Ansökan görs på nätet och kan lämnas in under hela 

året. Information: www.kulturfonden.fi. 

 

 

http://www.frilynt.no/
http://www.nsu.is/


MGP:s melodiworkshops 
Melodi Grand Prix för deltagare i åldern 8-15 år har 

startat för i år. Intresserade skall anmäla sig och 

skicka in sina bidrag senast 3.4 till FSU. Närmare 

information och regler hittas på svenska.yle.fi/mgp 

eller www.fsu.fi. 

För intresserade erbjuds möjlighet att 

komma och lära sig mera om konsten att skriva 

låtar, träffa andra musikmakare och lära sig av 

varandra. Kurserna kommer också att få besök av 

gästartister som kan ge en verklig inblick i MGP-

tävlingen. 

Tillsammans med lärarna Fredrik Furu och 

Marcus Granfors tar deltagarna sig en titt på hur 

man egentligen skriver egna låtar och vad låtar 

består av. På Melodiworkshop har deltagarna också 

möjlighet att uppträda med sina egna låtar eller bara 

lyssna på andra. 

Om du har en färdig låt som du skulle vilja 

skicka in till MGP men inte har möjlighet att banda 

in, så kan vi hjälpa dig. På Melodiworkshopen kan 

ditt uppträdande filmas/bandas in och delges direkt 

till juryn. Lärarna kan ”kompa” dig på gitarr om du 

inte själv kan. Om du vill använda dig av den här 

möjligheten så skall du anmäla om det på förhand. 

På följande sätt deltar du i Melodiworkshop- 

låtskrivarkursen: 

Kolla vilken kurs som ordnas närmast dig 

-7.3 kl.10-16 Vasa, Kulturlokalen Ritz, 

Kyrkoesplanaden 22 a 

-8.3 kl.10-16 Jakobstad, After Eight, Storgatan 6 

-14.3 kl. 9-15 Jomala (Åland), Berghyddan 

-15.3 kl.10-16 Åbo, Vimma, Auragatan 16 

-21.3 kl.12-18 Helsingfors, Kulttuuritalo, 

Sturegatan 4  

-22.3 kl.10-16 Borgå, Strömborgska skolan, 

Lundagatan 1 

Skicka till; melodigrandprix(at)gmail.com, 

där du berättar: 

* vilken kurs du vill anmäla dig till 

* vad du heter och hur gammal du är 

* ditt telefonnummer 

* namn och nummer till en förälder 

* eventuella allergier eller specialdieter 

* om du vill att vi filmar ditt bidrag åt juryn 

Du kommer att få ett svar när du har blivit inskriven 

på kursen. Senare får du e-post med noggrannare 

information. Vi kan ta cirka 30-40 deltagare på 

varje kurs. Deltagarna betalar bara för maten 

ungefär 8-10 euro. 

 

 

Föreningen i skolan 
Föreningen i skolan inbjuder dig till en 

fortbildningsdag kring hur bemöta unga i 

skolvärlden. Du får bekanta dig med 

gruppdynamik, olika undervisningsmetoder och 

verktyg - hur skolvärlden ser ut i praktiken och de 

ungas förväntningar. Utbildningen erbjuder en 

pedagogisk verktygslåda som är skräddarsydd för 

dig. 
Utbildningen är avsedd för föreläsare som 

ingår i Föreningen i Skolan föreläsarpoolen och alla 

andra som är intresserade av att bemöta unga och 

skolvärlden. Av deltagarna krävs: 

-Intresse för förenings- och organisationsverksam-

het. 

-Intresse för att arbeta med unga. 

-Utbildningen riktas till personer som fyllt 18 år 

och uppåt.  

Utbildningsdagar: 

-7.3 kl. 9-17, Vasa, Föregångarna, (Handelsespla-

naden 12 B) 

-4.4 kl. 9-17, Åbo, (Platsen meddelas senare) 

-2.5 kl. 9-17, Helsingfors, SFV-salen (Annegatan 

12) 

Utbildningen leds av: 

Tina Selänniemi, utbildningsplanerare - Åbo 

Akademi 

Hanna Backman, förbundsordförande - Finlands 

Svenska Skolungdomsförbund 

Frida Westerback, projektledare - De Ungas 

Akademi 

Anmäl dig till: 

Frida Westerback 

De Ungas Akademi / Svenska studiecentralen 

tel. 09 612 90 713 / 040 765 0150 

e-post: frida.westerback@ssc.fi  

Mer info: www.foreningeniskolan.fi  

 

 

 

 

  

 

 

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@fsu.fi 

www.fsu.fi 

Prenumerationspris: 

? euro/år 

 

mailto:frida.westerback@ssc.fi
http://www.foreningeniskolan.fi/

