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NSU frågesport
finalen 2016
Fjolårets vinnare i den allmänna klassen
‘Bildande Nöjen’, avbröt i fjol en lång segersvit
bestående av Esbolag som kammat hem vinsten,
och bjöd på årets final i sitt hemföreningshus
Furuborg i Kuggom. 26 lag tävlade i kunskap om
ära i den Nyländska finalen i frågesport. Kvällen
blev en riktig triller där knatteklassens första
pris avgjordes med tilläggsfråga 1. I juniorklass
avgjordes andra placeringen med tilläggsfrågan
och i allmän klass avgjordes tredje placering
likväl med tilläggsfrågan.
NSU gratulerar alla vinnarna och deras
medtävlare för god kampanda i den olidligt
jämna och spännande frågesportfinalen!
Resultaten hittas på www.nsu.fi.

29 NOVEMBER
Vinnarna i Allmän klass var
Hembygdens vänner i
Mårtensby (SUF) där Markus
Grönroos, Mikael Grönroos och
Christina Grönroos tävlade.
Vinnarlaget i Juniorklass var
Esbo Västra UF II (EBUF)
som bestod av Oscar
Skogberg, Aron Wärnå och
Jon Hednäs.
Vinnarlaget i Knatteklass var
Kervo UF (HTU) och bestod
av Topias Muukkonen,
Aron Bäckström och Erik
Leppänen.

Föreningslagen ändras

Observera att icke-verksamma föreningar löper risk för att avregistreras.
Efter lagändringen kan Patent- och registerstyrelsen (PRS) förordna att en förening ska avregistreras om den
inte har lämnat in anmälningar till föreningsregistret sedan 1995 och det inte heller annars finns skäl att anta att
föreningens verksamhet fortsätter. Enligt ett urval gjort i föreningsregistret inbegriper avregistreringsförfarandet
cirka 40 000 föreningar.
Patent- och registerstyrelsen (PRS) kommer att avregistrera icke-verksamma föreningar i januari 2017.
Avregistreringsförfarandet grundar sig på föreningslagen, som trädde i kraft i juli 2016. De föreningar som är
med i avregistreringsförfarandet men fortfarande fortsätter sin verksamhet ska anmäla det till PRS senast den
12 januari 2017. De föreningar som inte anmäler sig kommer att strykas ur föreningsregistret i januari 2017.
Föreningar som löper risk för avregistrering (klicka på länken): www.prh.fi

Medlemsavgift 2016
NSU sänder denna vecka ut sina medlemsavgifter för året 2016. Notera att höstmötet 2015 beslöt höja
medlemsavgiften 2016 med 10 euro per medlemsklass och 14 euro för lokalförbund. Höjningen gäller
endast för detta år. År 2017 återgår medlemsavgiften till samma summa som den varit tidigare år.
Om er förenings medlemsfaktura hamnat på villoväger vänligen kontakta oss då på; putte@nsu.fi eller
0500-616933. Årets medlemsfakturas förfallodag är den 16 december.
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