
Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

1. Kallelse till vårmöte
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

medlemsorganisationer kallas härmed till vårmöte

onsdagen den 21 mars 2012 klockan 18.00 på

Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1 , Helsingfors.

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

På förbundsmötet äger varje lokalförbund och

förening som är direkt anslutna till NSU rätt att med

två befullmäktigade delegater utöva rösträtt, vilka

vardera har en röst.

Helsingfors den 20 februari 2012

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

Christoffer Isaksson, verksamhetsledare

2. Kurs i Marknadsföring i sociala medier för teaterproducenter
Föreläsare Reidar Wasenius har fungerat som expert i

datateknik, telekommunikation och kommunikation sedan

slutet av 1980-talet. Bland hans tidigare arbetsgivare finns

bl.a. Samsung, Nokia, Sonera/Telecom Finland, Digital

Equipment Corporation, TEKES, Rundradion och ett antal

andra mediebolag, i vilka han också har arbetat som

redaktör. Han har byggt upp och fungerat som ledare för

medianomutbildningen vid yrkeshögskolan Arcada och

hållit kurser i flera andra skolor och högskolor.

I dag är Reidar företagare. Han hjälper både individer och

organisationer att utveckla sin verksamhet med hjälp av

hjärnträning och genom att utnyttja sociala medier.

Jesper Koivumäki är IT expert och Nylands IT3

representant. Jesper står för den mera praktiskt inriktade

delen av kursen.
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20. FEBRUARI

Reidar Wasenius talar under rubriken

"Social kommunikation - hur man nätverkar effektivt"

Han belyser

+ Vilka verktyg det lönar sig att använda och varför i

sitt arbete

+ Vilka de viktigaste professionella skillnaderna

mellan dem är

+ Hur man kombinerar sitt privatliv och arbetsliv i

samma verktyg

+ Hur ett socialt medium är en supermobil, en

trollspegel, en marknad, en nattklubb, en motorsåg

och mormos hemby

Vid förbundets vårmöte behandlas följande frågor:

1 . Konstatera mötets stadgeenliga sammankallande och

beslutförhet.

2. Välja ordförande, viceordförande och sekreterare för

mötet.

3 . Välja två protokolljusterare och två rösträknare för

mötet.

4. Föredra styrelsens verksamhetsberättelse.

5. Föredra bokslutet och revisorernas berättelse.

6. Besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

och övriga redovisningsskyldiga.

7. Besluta om förbundsstyrelsens propositioner.

8. Besluta om av medlem framställda motioner. Motion

bör för att upptas till

behandling vara inlämnad till styrelsen senast en vecka

före förbundsmötet.

På vårmötet presenteras även utvecklingsgruppens

mellanrapport gällande NSU:s medlemsavgift.

Den 12 april kl.1318
Södra Esplanaden 20, Helsingfors
Föreläsare: Reidar Wasenius och Jesper
Koivumäki

Pris: 1 0 euro (inkl. kaffe och ti l l tugg).

Anmälningar ti l l kansl iet@nsu. fi vi l l vi ha senast

27. 3




