
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) 
r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till 
vårmöte onsdagen den 25 mars 2015 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 2015 Nylands 
svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

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.

Kallelse till vårmöte

Nytt schema för NSU dagen 18.4.2015

Breakdanceworkshops 
i Östra och Västra Nyland

20 FEBRUARINylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

Pengar och Synlighet 
 
Med Matts Blomqvist, regionombudsman för Nyland 
vid Svenska kulturfonden och Ant Simons VD på 
Webbhuset (tidigare Kulturhuset) NSU dagen ordnas 
lördagen den 18 april på Bygdehemmet, Borgfrökens 
gränd 1, 00950 Helsingfors. 

Anmälningar:
Senast 7.4 till kansliet@nsu.fi. I anmälan bör
finnas deltagarens namn, medlemsförening och
allergier/specialdieter. NSU dagen är kostnadsfri.

Hjärtligt välkomna!

NSU gör ett pilotprojekt och arrangerar två gratis 
breakdanceworkhops för ungdomar åldern 13 och uppåt. 
En i Östra och en i Västra Nyland. 
Mer information updateras inom kort på www.nsu.fi

10.00 - Kaffe/te

10.30 - Föreläsning och diskussion med 
Matts Blomqvist, Nylands Kulturfond

11.10 - Sopplunch alá mästerkocken 
Mats Wallenius

11.40 - “Tips och trix för synlighet på 
webben“ Ant Simons, 
VD Webbhuset

12.20-13.00 - Ordförandeträff  
med diskussion

Program:
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