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25 FEBRUARI

Kallelse ti l l vårmöte

Vid förbundets vårmöte behandlas föl jande frågor:

1 . Konstatera mötets stadgeenliga

sammankallande och beslutförhet.

2. Välja ordförande, viceordförande och

sekreterare för mötet.

3. Välja två protokoll justerare 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 framstäl lda motioner.

Motion bör för att upptas ti l l

behandling vara inlämnad ti l l styrelsen senast en

vecka före förbundsmötet.

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

medlemsorganisationer kallas härmed ti l l

vårmöte torsdagen den 27 mars 201 4 klockan

1 8.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd 1 ,

Helsingfors.

På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

På förbundsmötet äger varje lokalförbund och

förening som är direkt anslutna ti l l NSU rätt att

med två beful lmäktigade delegater utöva

rösträtt, vi lka vardera har en röst.

Helsingfors den 25 februari 201 4

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

Teaterkalaset arrangeras i år i Åboland. Datumet för årets Teaterkalas är
9-1 2.6.201 4. Teaterkalaset är ett sommarläger för teaterintresserade barn i
åldern 7-1 2 år. Mera information om Teaterkalaset kommer inom kort.

Teaterkalaset

Datumet för Nyländsk Afton 2014 har ändrats till den 8.11.

På grund av en beklagl ig dubbelbokning av scenmattor i
Ekenäs måste vi ändra datumet för Nyländsk Afton ti l l den
8.11 .201 4. Evenemangsplatsen är fortsättningsvis
bollhal len i Ekenäs.

OBS! Nytt datum för
Nyländsk afton 201 4 är
8.1 1 .

På grund av ovanstående orsaker måste även Frågesport
201 4 datumen ändras.

Frågesport 2014 datumen flyttade

Nytt datum för frågesport
201 4
Uttagningarna i
lokalförbunden: 1 3.1 0
Final: 26.1 0




