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1. Inledning
Nylands svenska ungdomsförbund NSU r.f. består av sju lokalförbund och över hundra
ungdomsföreningar. Förbundets hemort är Helsingfors.
Verksamheten har under året löpt i enlighet med verksamhetsplanen. Förbundet har bl.a. arbetat
för utökat samarbete med närstående organisationer och de övriga landskapsförbunden. Arbetet
med att tillsammans med Kulturhuset förnya medlemsorganisationernas webbsajter har även
fortskridit - många medlemsföreningar kommer snart att ha en trevlig webbsajt!
Nyländsk Afton anordnades igen som en galatillställning med tre rätters middag, digert program
och prisutdelningar. Festen som firade Finland 100 år hölls i Lovisa idrottshall.
Flera kurser hölls för ungdomar och andra aktiva. Frågesporten aktiverade många tävlande lag.
Musikdagkolonin i Bygdehemmet var omtyckt av både barn och föräldrar. Konceptet Interkulturell
storytelling blev även i år en lyckad satsning. Familjecaféerna har varit populära. NSU:s samarbete
med Folkhälsan på Drumsö har även fortsatt.
NSU förvaltar föreningshuset Bygdehemmet i Botby. Inom Svenska föreningen Treväpplingen, som
svarar för en del av verksamheten i Bygdehemmet, verkar en ukuleleklubb. Showkören Let Us Be
Frank har även övat regelbundet i nämnda utrymmen.

2. Målsättning och organisation
NSU:s mål är att främja ungdomsrörelsens utveckling, arbeta för bildning och god sed samt bevara
och förkovra det finlandssvenska kulturarvet till gagn för Nylands svenska ungdom.
Förbundet ska stöda ungdomsrörelsen och utbilda ledare. Förbundet ska skapa kontakt mellan
medlemsföreningarna genom möten och sammankomster, upplysningsverksamhet, publikationer
samt förslag till reformer.
Förbundet består av sju lokalförbund och 116 svenska ungdomsföreningar eller
sammanslutningar. Nya föreningar är balett- och musikföreningen Tempo, medan Raseborgs släktoch bygdeforskare uppsagt sitt medlemskap.
Lokalförbunden är Östra Nylands ungdomsförbund (ÖNUF), Borgåbygdens ungdomsförbund (BUF),
Sibbo ungdomsförbund (SUF), Helsinge-Tusby ungdomsförbund (HTU), Esbobygdens
ungdomsförbund (EBUF), Kyrkslättnejdens ungdomsförbund (KNUF) och Västnyländska
ungdomsringen (VNUR). Lokalförbunden och föreningarna äger och förvaltar sammanlagt över
hundra föreningshus.
NSU utgör ett av fyra landskapsförbund inom Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. (FSU), som är
centralförbund för den finlandssvenska ungdomsrörelsen och amatörteatern i Svenskfinland. NSU
är medlem i Sydkustens Landskapsförbund r.f. och i Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f.
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Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen är en ideell samlande finlandssvensk folkrörelse,
där medlemskapet grundar sig på intresse och frivillighet. Den är i första hand en
ungdomsorganisation, men värdesätter samtidigt en samling över generationsgränserna när det
gäller det svenska språket, hembygdskänsla, jämlikhet och internationell solidaritet.

3. Administration
Höstmötet hölls 23 november 2016, varvid Börje Henriksson valdes till ordförande. Styrelsen för år
2017 fick följande sammansättning
Ordinarie

Suppleanter

Börje Henriksson

Jacob Mickelsson

(EBUF)

Johan Isaksson

(SUF)

Jarl Åkerlund

(EBUF)

Maria Sjöroos

(EBUF)

Jonas Randers

(ÖNUF)

Kjell Westerholm

(ÖNUF)

Jon Jacobsson

(HTU)

Ann-Christin Ingman

(HTU)

Christian Starck

(HTU)

Jörgen Backman

(BUF)

Heidi Jousmaa

(VNUR)

Per-Erik Krook

(VNUR)

Styrelsen har under året sammankommit till fem möten. Vid det konstituerande mötet 1.2.2017
valdes Johan Isaksson till viceordförande. Verksamhetsledare Christoffer Isaksson har fungerat
som styrelsens sekreterare.
NSU:s vårmöte hölls 23 mars och höstmötet 22 november 2017, varvid Börje Henriksson
återvaldes till ordförande. CGR revisor Petter Lindeman från PwC har varit varit förbundets revisor
fram till höstmötet 22.11 då Rabbe Nevalainen från AltumAudit tog över. Anne Selenius-Saarman
(suppleant Ulf Kjerin) har varit förbundets verksamhetsgranskare.

Följande arbetsgrupper har sammanträtt under verksamhetsåret:
Programutskottet för Nyländsk Afton:

Jonas Randers, Kim Svenskberg, Victor Bäck, Christoffer
Isaksson

Arbetsgruppen för frågesportstävlingar:

Hanna Lönnfors, Maria Beijar, Christoffer Isaksson, Christian
Starck, Victor Bäck

Arbetsgruppen för Bygdehemmets aktiviteter: Christian Starck, Victor Bäck, Christoffer Isaksson
4
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Arbetsgruppen för Interkulturell Storytelling: Camilla Cedercreutz-Bäck, Emil Grudemo, Victor Bäck,
Christoffer Isaksson
Arbetsgruppen för teaterproduktionen Den fastspända flickan: Anja Bargum, Lidia Bäck, Maria Helander,
Victor Bäck, Christoffer Isaksson

I styrelsen för Finlands Svenska Ungdomsförbund har NSU representerats av Jörgen Backman med
suppleant Jarl Åkerlund och Johan Isaksson med suppleant Börje Henriksson.
Christoffer Isaksson har fungerat som verksamhetsledare. Koordinator Victor Bäcks arbetsinsats
har varit 75 procent av den normala arbetstiden. Victor Bäck har förutom olika administrativa
sysslor ansvarat för vaktmästararbetet. Han har också svarat för uthyrningsverksamheten av
festlokal och mötesutrymmen.
Johan Isaksson, Jörgen Backman, Jarl Åkerlund, Simon Djupsjöbacka och Christoffer Isaksson
representerade NSU vid strategiseminariet i Tammerfors 28-29.1.2017.

4. Utbildning och studieverksamhet
Familjecafé med musiklek

På Bygdehemmets familjecafé lärs det ut roliga sånglekar och barnen får sjunga, dansa och spela
på rytminstrument tillsammans med sina föräldrar, vårdare och andra barn. Ledare för
verksamheten, som började våren 2016 är barnträdgårdsläraren Susanna Isaksson och Markus
Andergård på gitarr. Under årets 48 verksamhetsgånger besöktes familjecaféet av 1428 deltagare.
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Interkulturell Storytelling – i berättandets skugga

Verkstaden riktar sig till 5–12 åringar. Barnen får lyssna, rita och fritt återberätta egna tolkningar
av en saga. Att lyssna och återge sagan i bild blir en skapande process som stimulerar till
eftertanke. Sagan framträder i många nya versioner! Metoden har utvecklats av Ca CedercreutzBäck. Verkstäderna som gjordes i samarbete med våra samarbetspartners hölls främst i Vanda på
Dickursby bibliotek, Mårtensdals bibliotek, Helsingfors ungdomscentrals utrymmen på Drumsö
och på Lilla Luckan i Helsingfors. Under årets 18 verkstäder fick 340 barn uppleva Storytellingmetoden.

Seminarium om storytelling på Bygdehemmet

Inom projektet Interkulturell Storytelling arrangerade NSU tillsammans med ALBA Finland
seminariumet Opening doors - helande berättande, 8.4 på Bygdehemmet. Föreläsare var Annika
Martikainen och 26 personer deltog.
Ukulelekurs för nybörjare

Ukulelen har blivit allt populärare och det finns ett stigande intresse för det lilla exotiska
instrumentet. Under våren hölls en kurs under ledning av Christian Starck, aktiv inom Ukulele
Express. Kursen hade fem kursgånger med sex deltagare.
NSU dag

NSU dagen 16.3 på Bygdehemmet hade temat IT lösningar för föreningar. Föreläsare Pasi
Holmberg från FSU. 7 personer deltog.
6
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Breakdance

På initiativ av ungdomar i Breakdancegruppen KingKontrastCrew var NSU en av arrangörerna för
evenemanget Call Out Esboviken, ett gratis HipHop evenemang med uppträdanden, workshops
och tävlingar.

Evenemanget ordnades den 26.5.2017 kl. 15-20 i Esbovikens skatepark och var öppet för alla.
Syftet med evenemanget var inspirera och aktivera ungdomar, skapa en gemenskap genom
hiphop kulturen där alla får vara med och uttrycka sig fritt genom dans, musik, rap och graffiti.
Totalt deltog 150 ungdomar i evenemanget. Foto: Victor Bäck
7
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Öppna daghemmet Tallen

NSU samarbetar med Föreningen Folkhälsan på Drumsö som bedriver Öppna daghemmet Tallen.
NSU administrerar verksamheten i samråd med föreningens styrelse. Verksamheten består av
familjecaféverksamhet med musiklek, babyrytmik och sagostunder. Under årets 65
verksamhetsgånger besöktes Tallen av 3 333 deltagare.
Turnerande musiklekverkstad

NSU:s musiklekverkstad med Sussi och Ludde gjorde 12 turnébesök till daghem under året.
Musiklekverkstaden fick beställas av daghem som ett Kultur i dagispaket. Sammanlagt fick 480
deltagare uppleva NSU:s musiklekverkstad.
Dropin verkstad

NSU ordnade under året några avgiftsfria drop-in verkstäder i Bygdehemmet. Till verkstaden
kunde man komma och arbeta med den egna föreningens webbsajt, få hjälp av en grafiker och
ställa frågor kring webbplattformen eller annat UF-relaterat. Samtidigt kunde man bekanta sig
med NSU:s verksamhet. Kring 30 fria verkstäder ordnades under året med sammanlagt 42
deltagare.

5. Information
Bulletinen sänds per e-post till medlemsföreningars kontaktpersoner och övriga intresserade.
Bulletinens syfte är att upprätthålla ett aktivt och informera om evenemang och nyheter. Under
året utkom tio nummer. Feedbacken från fältet har varit positiv.
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Bulletinen har sagts vara både redig, informativ och lättläst.

NSU publicerade info närapå varje vecka på sitt Facebook och Instagram konto.
NSU gör Nyländsk Afton -annonser till programbladen för de nyländska UF-föreningarnas
sommarteatrar. Olika evenemang annonserades vidare bl.a. i Kompassen och i de svenskspråkiga
dagstidningarna; HBL/ Myrstacken, Östnyland och Västra Nyland. NSU använde även Evenemax,
och Radio Vegas Nyländsk förmiddag som informationskanal.

9
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NSU sammanställde och publicerade i medlet av maj en helsidesannons i HBL/Myrstacken om alla
verksamheter som UF rörelsen i Nyland erbjöd under sommaren. Annonsen utvidgades med en
digital version som fanns tillgänglig på webbplatsen; www.ufsommar.fi med länkar till sociala
medier och till respektive förenings webbsajt. Den digitala versionen annonseras på sociala medier
för större synlighet.
NSU hade under året framträdanden i radio Vega bl.a. om Nyländsk Afton, familjecaféet och
konserterna på Bygdehemmet. NSU fick dagboksutrymme i HBL om bl.a. familjecaféet,
Interkulturell storytelling samt höst- och julkonserterna.
I samarbete med FSU har NSU informerat om verksamheten i Nyland i UF-tidningen.
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6. Medlemsservice
NSU har besökt lokalförbunden och flera medlemsföreningar. Under fältbesöken diskuteras
verksamheten och NSU redogör för den hjälp förbundet kan ge medlemmarna.

Förbundswebbpaketet och webbsajtmallen

Alla medlemsföreningar inom NSU får kostnadsfri webbsajt under Kulturhuset. Webbpaketet
möjliggörs genom Kulturfonden. NSU fungerar som helpdesk för föreningarna och som en
kontaktlänk mellan medlemsföreningarna, förbunden och Webbhuset.
År 2016 påbörjades arbetet med att tillsammans med webbhuset utveckla en ny webbsajt-mall.
Syftet har varit att göra en klar, smidig och lätthanterlig variant modell. Arbetet påbörjades genom
att systematiskt gå igenom medlemsföreningarnas behov och andvändning av webbsajterna och
kartlägga det nuvarande systemets styrkor och svagheter. Projektet har fortsatt under våren 2017
då NSU har gjort layout för tre olika modeller som skall kodas av Webbhuset.
Nätbaserat bokföringsprogram och medlemsregister

Förbundswebbpaketet erbjuder en möjlighet till kostnadsfritt nätbaserat bokföringsprogram och
medlemsregister. NSU har här skött om beställningar.
Teater

NSU:s verksamhetsledare har suttit med i styrgruppen för teaterutskottet. Utskottet ansvarar för
att koordinera FSU:s och landskapsförbundens teaterverksamhet.
Till de premiärer NSU fått inbjudan har förbundet sett som en hederssak att ha en representant på
plats – antingen en styrelsemedlem eller tjänsteman. Representanten har utöver tacktalet även
överräckt en gåva.
10.3 Premiär

Fallåker Teater

Putte Isaksson

25.3 Uppvaktning

VNUR 100 års jubileum

Börje Henriksson, Putte Isaksson

21.4 Premiär

Rampfeber

Börje Henriksson,

Premiär

Vanda teaterf Veininmylly, Dickursby

Börje Henriksson,

Premiär

Finns sommarteater

Jalle Åkerlund

Premiär

Harparskog r.f. /Okänd soldat

Jalle Åkerlund

Premiär

Postbacken

Jalle Åkerlund

Premiär

Raseborgs sommarteater

Jalle Åkerlund

Premiär

Lurens sommarteater

Jalle Åkerlund, (Putte Isaksson 5.8)

Premiär

Av-teatern

Jalle Åkerlund
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Föreningstjänst

Under året layoutade NSU sex stycken planscher och tre programblad för olika
medlemsföreningars produktioner.

7. Projektverksamhet
Den fastspända flickan

NSU lanserade under år 2017 en ungdomspjäs för alla i åldern 15 år uppåt. Premiären ägde rum i
februari 2017. Pjäsen turnerade främst i högstadier och gymnasier.
"Den fastspända flickan" är en verklighetsbaserad berättelse om en människa som hamnar snett,
och som inte får den hjälp hon behöver. Föreställningen baserar sig på en flerfaldigt prisbelönad
radiodokumentär gjord av Daniel Velasco, Sveriges Radio P1 Dokumentär.

Pjäsen ger hopp till ungdomar som inte mår bra - det kan bli bättre. Vi vill också sänka tröskeln för
att prata om psykisk hälsa/ohälsa. En annan målsättning är att belysa hur det dolda
maktmissbruket i vårt samhälle kan se ut. Nora blir utsatt för maktmissbruk av många vuxna, men
ändå ger hon inte upp.
I arbetsgruppen ingår dramapedagog Maria Helander. Helander har framställt ett kompendium
med diskussionsämnen, dramaövningar och fakta som de ungdomar och lärare som ser
föreställningen har möjlighet att arbeta med. Under året inleddes ett samarbete med Helsingfors
Missions Krisjouren för unga. Efter varje föreställning finns det plats för en diskussion med
ungdomarna med en arbetare från Krisjouren för unga. Den här vägen får ungdomarna bearbeta
12
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föreställningen och tematiken medan professionella har möjlighet att fånga upp ungdomar som
mår dåligt och kan behöva extra stöd.
Hufvudstadsbladet uppmärksammade föreställningen med en helsidesrecension 9.3.2017
Arbetsgrupp: Regissör: Anja Bargum Skådespelare: Lidia Bäck, Maria Helander. Dramaturg: Sofia
Aminoff, Publikarbetare: Maria Helander Ljudplanering och scenografi: Markus Packalén.
Producent: Nylands svenska ungdomsförbund
Under årets 11 föreställningar (10+premiär) sågs pjäsen av över 675 ungdomar.

Svenska Föreningen Treväpplingen

Den Svenska föreningen Treväpplingen, grundad redan år 1919, är den ursprungliga ägaren till
Bygdehemmet. Föreningen verkar fortfarande i samarbete med NSU i nämnda hus. Man kan säga
att Den Svenska Föreningen Treväpplingen nu har gjort Bygdehemmet till ett kulturcentrum.
Showkören Let Us Be Frank med dirigenterna Simon Djupsjöbacka och Amanda Henriksson har
aktivt fortsatt sin verksamhet. Under året har körenhållit egna konserter och titt som tätt uppträtt
på olika tillställningar och evenemang. Kören anordnade bland annat i samarbete med NSU, FSU
och SFV en Beachkonsert på G18.
Ukuleleklubben/Ukulele Express, som inledde sin verksamhet i början av 2014, har träffats
regelbundet varje tisdag. Antalet aktiva musikanter har varit omkring tio, men sammanlagt har
över 20 personer deltagit i klubbens verksamhet under de gångna åren. Ukulele Express har under
året uppträtt omkring tio gånger, bl.a. vid Den stora ukulelefesten i Stockholm i april och vid en
Ukulelefestival i Karkkila/Högfors. Klubben anordnade bland annat i samarbete med NSU, FSU och
SFV en konsert på G18 och tillsammans med trion Bikini Brothers en konsert på Bygdehemmet.
Årets 15 uppträdanden genererade i snäppet under 1 600 personer i publik.

8. Evenemang
Nyländsk Aftongala 2017

Under de senaste fyra åren har festen bliviten galakväll där Nylands främsta talanger inom musik,
dans och teater uppträder inför en publik som bjuds på mat och dryck. Festen som firade Finland
100 år hölls 14.10 i Lovisa idrottshall. Östra Nylands Ungdomsförbund fungerade som lokalvärd.
Kvällens konferencier var Robert Jordas medan Finland 100 år festtalet hölls av Lovisas tillträdande
stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.
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Dukat för Nyländsk Aftongala 2017. Foto Victor Bäck

De uppträdande var Lovisakören, Fallåker Teater, Vanda Teaterförening. AV-teatern, Lovisa
dasinstitut, Hindersby teater, Lurens sommarteater, Finns Sommarteater, teater Rampfeber,
Littlevally Country Duo, Raseborgs sommarteater, Michelle & Jeanette Sarström och BUF:s
sommarteater på Postbacken.
I drygt fyra timmar stod över hundra artister på scen. Totalt deltog närmare 500 personer i
evenemanget.
Vinnarna av NSU prisen år 2017 var följande: Talang: Alfons Gröqvist, Eldsjäl: Susanne Räihä,
Ungdom: Kim Lindström, Årets Förening: Hembygdens Hopp i Hindersby, Årets Veteran: Jarl
”Jalle” Åkerlund.
Styrelseledamöterna Johan Isaksson och Jörgen Backman tilldelades förbundets förtjänsttecken i
silver.
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Frågesporten

NSU:s olidligt spännande Frågesportuttagning 2017 ordnades av 5 lokalförbund runt om i Nyland.
Totalt deltog 40 lag i frågesporten 2017. Till finalplats kom elva lag i Allmänna klassen, elva lag i
Junior klassen och nio lag i Knatte klassen.
Stämningen var på topp då den nyländska finalen i frågesport, arrangerades 26.11.2017 på
föreningshuset Hansas med Södra Sibbo UF som lokalvärd.
I Knatteklass, efter en oerhört jämn kamp mellan EBUF lagen Esbo Västra Ungdomsförening med
EVUF Knattarna och Hembygdens Vänner i Albergas Busgrisarna, kammade Esbo Västra
Ungdomsförening - EVUF Knattarna (Niklas Näsman, Emma Kanerva och Arthur Jakobsson) hem I
priset efter den första tilläggsfrågan.

Frågesportsfinal på gång!

I Juniorklass grep HTU:s Kårböle UF (Victor Spiby, Isabelle Spiby, Laura Heino) I pris, med 41
modiga poäng.
I Allmän klass, och nu andra året i rad, grep SUF laget HV i Mårtensby med Mikael Grönroos,
Christina Grönroos, Markus Grönroos I pris med ståtliga 48 poäng.
Totalt deltog kring 600 personer i NSU frågesport.
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9. Musikdagkolonin
NSU:s dagkoloni för lågstadieelever i Botby med omnejd ordnades åter under de tre första
sommarlovsveckorna efter skolavslutningen. Teman för de tre veckorna var Natur (27 deltagare),
Stadsmiljö (24 deltagare) och Sjö och hav (12 deltagare). Sammanlagt deltog fyra ledare, under
den sista veckan dock endast tre.
Lägrets musikinslag hölls under lägrets två senare veckor av musikpedagog Jessica Lång. Ledare:
Daniela Westerholm, Josefine af Björksten, Mithra Ingus och Mariela Korhonen

10.

Fastigheten

Den 12 juni 2009 erhöll förbundet som donation 319 aktier av Svenska Litteratursällskapet i
Finland och därmed är Nylands svenska ungdomsförbund nu ensam ägare till hela aktiestocken i
Fastighets Ab Bygdehemmet.
I samband med överlåtelsen förband sig NSU att inte överlåta aktier i Fastighets Ab Bygdehemmet
så länge det föreligger förutsättningar att bedriva svensk verksamhet i fastigheten. Gåvotagaren
förbinder sig även till att inte överlåta besittningsrättigheten till de utrymmen som aktierna
berättigar till för annat ändamål än för svensk verksamhet så länge det finns realistiska möjligheter
för fortsatt svensk verksamhet i fastigheten.
Fastighets AB Bygdehemmet har en VD och en styrelse. Sedan år 2013 har fastighetsbolagets
styrelse integrerats med NSU styrelseledamöter varvid verksamhetsledaren är VD för
fastighetsbolaget.
Som ensam ägare till fastigheten sköter NSU även administrationen i anslutning till användningen
av utrymmen och betalar fastighetsbolaget bolagsvederlag och andra avgifter som ansluter sig till
användningen av fastigheten.
I mötesutrymmet i övre våningen verkar Scoutkåren Nordsjö Skogsriddare några dagar i veckan.
Festsalen i första våningen uthyrs till för bröllop och familjefester.
Vaktmästarbostaden var fram till augusti uthyrd till Mithra Ingus. Bostaden hyrdes i oktober till
Bart Pushaw.
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11.

Medlemsavgift

NSU har uppburit en årsavgift som baserar sig på medlemsföreningarnas medlemsantal:
1–99 medlemmar

69 euro

100–199 medlemmar

77 euro

200–299 medlemmar

86 euro

över 299 medlemmar

94 euro

Lokalförbund

100 euro

12.

Ekonomi

Beviljade bidrag

Svenska Kulturfonden

Verksamhet

20 000

Webbpaket

16 000

Brita Maria Renlunds stiftelse

Barnverksamhet

20 000

Tre Smeder

Verksamhet

4 000

Aktiastiftelsen i Borgå

Nyländsk Afton

1 000

Stiftelsen Hembygdens Väl

Utbildning och kursverksamhet

3 000

SFV

Verksamhet

2 500

Kurser

1 188

Aktiastiftelsen i Esbo- Grankulla

Verksamhet

6 000

Nygrens stiftelse

Teaterproduktion

3 000

William Thuring stiftelsen

Nyländsk Afton, teaterproduktion

4 000

Aktiastiftelsen i Vanda

Nyländsk Afton, verksamhet

3 000

Emelie och Rudolf Gesellius fond

Nyländsk Afton, teaterproduktion

6 000

Helsingfors stad: Social- och hälsovårdsnämnden
Undervisningsministeriet /FSU

Teaterproduktion

2 000

Verksamhetsbidrag
TOTALT

Resultat
Resultatet visar en vinst på

1 194,72 €

Balansräkningens slutsumma är

95 821,47 €
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13.

UF-stiftelsen

År 2015 beslöt NSU att medverka i grundandet av UF-stiftelsen som bildas av FSU, UFS och de
övriga landskapsförbunden. UF-stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkiga
ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. NSU medverkar i stiftelsen med en
placering om 3 000 euro. Medverkan innebar att NSU har en representant i stiftelsens styrelse;
NSU:s mångårige viceordförande Johan Isaksson.

14.

Statens renoveringsbidrag

Av de medel som Undervisningsministeriet beviljat för renovering av föreningshus erhöll NSU
föreningarna år 2017 totalt 42 700 €. Följande medlemsföreningar blev förordade och beviljade
renoveringsbidrag i Nyland:
Esbo Västra Ungdomsförening r.f. Valhalla

1 600

Malm Svenska Ungdomsförening r.f. Solhem

10 000

Järsö Ungdomsförening r.f. Bergåsa

5 700

Kråkö Bygdeförening r.f. Sjötorp

3 900

Hembygdens Vänner i Alberga r.f. Thornstorp

3 600

Kyrkslätt Skärgårds Ungdomsförening Runhälla r.f.

15.

17 900

Övrigt

Vi tackar alla lokalförbund, föreningar, förtroendevalda och anställda för det arbete som utförts
och den samarbetsvilja som visats under år 2017.
Vi tackar också de stiftelser, fonder, samfund, organisationer, kommuner och privatpersoner som
stött förbundet och medlemsföreningarna i arbetet ungdomen och kulturen till fromma.

Förbundsstyrelsen för Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.
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