nr 16 / 2020
Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) r.f.

16 DECEMBER

Föreningar i social media
NSU ordnade nyligen en kurs med
social media expert Reidar Wasenius, där 10
föreningar träffades online och fördjupade sig i
hur man som en organisation kan bygga upp en
personlighet på sociala medier, så som Facebook
och Instagram. Vi ser fram emot att hålla mera
liknande kurser i framtiden.
NSU har sammanställt ett centraldokument med
alla våra medlemsföreningars facebook- samt
instagramkonton och webbsidor, för att snabbt
komma åt de klickbara adresserna. Tips för att
föreningens konton ska få mera synlighet finns
också på vår hemsida under den nya fliken “Social media för föreningar” (klicka HÄR).

Föreningarnas huskväll
Tips, råd och kamratstöd för dig som är
med i en förening som har hus!
Tisdagen den 9 februari 2021 kl. 18-20
på Helsinggård, Konungsvägen 2, Vanda. Deltagande är gratis, men obligatorisk förhandsanmälning bör göras till
info@nos.fi senast 5.2.2021, eller per
tfn: 050 432 8888.
Norr om Stan, HTU och NSU ordnar

De som använder
tjänsten Katso får en
förlängd tid för
övergången
De kunder hos Skatteförvaltningen som fortfarande använder
Katso-koden och Katsoauktoriseringarna får en tidsfrist
fram till den 30 april 2021 med
övergången till tjänsten Suomi.fi
som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller. Läs mera HÄR.

en fortsättning på de populära
huskvällarna för föreningar med hus.
Fokus denna gång är på hyresavtal,
kontrakt och ansvarsfrågor. Kvällens
sakkunniga är Marina Furuhjelm, fastighetsjurist på Kuhanen, Asikainen &
Kanerva Oy, och kvällen ordnas i samarbete med Dickursby ungdomsförening.
Tillfället går också som distansmöte via
Teams. Meddela gärna vid anmälan
vilket du föredrar.

God Jul & Gott Nytt År
Nylands svenska ungdomsförbunds styrelse,
Putte & MT önskar alla en fridefull jul och ett gott
nytt år!
Kontoret öppnar igen 11.1.2021, men man kan nå
oss på kansliet@nsu.fi före det.
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