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Dags att lämna in
statistiken - deadline 4 april
Det är den tiden på året då våra
medlemsföreningar i NSU bör fylla
i
statistiken
för
det
föregående
verksamhetsåret - 2020. Orsaken till att
NSU ber föreningarna lämna in statistik
över sin verksamhet är att det är ett
lagstadgat krav från Undervisnings- och
kulturministeriet.
Föreningsstatistiken lämnas in i det digitala
kontoret Desky, precis som förra året.
1. Gå till www.desky.fi
2. Skriv in din inloggning samt lösenord
(Saknar ni inloggningsuppgifter? Beställ
inloggning till Desky på kansliet@nsu.fi)
3. När ni är inloggade i systemet, välj
“Statistik” i menyn på vänster sida.
4. Välj “Medlemskår” (uppe till höger)
5. Tryck på den turkosa knappen “Lägg till
medlemskår” så öppnas ett nytt fönster där
ni fyller i den efterfrågade informationen.
(Obs! Redovisning sker alltid för föregående
år, dvs. i detta fall för år 2020)
6. När alla uppgifter är ifyllda kom ihåg att
trycka på “Spara”.
Vänligen lämna in statistiken senast
söndagen den 4 april. Ifall ni behöver hjälp
att fylla i statistiken kan ni också kontakta
MT för mer information:
mt@nsu.fi, 050-3301222

11 MARS

Vårmöten under
coronapandemin 2021
Riksdagen godkände i höstas en förlängning
av den temporära lagen som berör föreningar. Lagen gäller till 30.6.2021.
Det innebär att temporära lättnaderna för distansdeltagande i möten och fullmakter gäller
föreningsmöten som hålls under perioden
1.10.2020-30.6.2021.
Om föreningsmötet hålls på distans, måste
det ändå alltid finnas en fysisk plats där medlemmar kan delta på traditionellt sätt. Läs
mera om den temporära lagen HÄR.

Kallelse till NSU vårmöte
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU)
r.f. medlemsorganisationer kallas härmed till
vårmöte tisdagen den 13 april 2021 klockan
18.00 på Bygdehemmet, Borgfrökens gränd
1, Helsingfors.
För att minska risken för spridningen av
covid-19-epidemin sker deltagande i mötet
även med hjälp av datakommunikation där
medlemmarna får delta i mötet genom videokonferensprogrammet google Meet.
Anmälan av delegater som deltar per videokonferens sker senast 11.4.2021 till
putte@nsu.fi. Anmälan måste innehålla varje deltagares e-postadress samt undertecknad fullmakt. Ladda ner fullmakt HÄR

NSU somegrupp

Vill er förening synas mera i social media?
Då är ni hjärtligt välkomna till NSUs somegrupp på Facebook! Läs mera om NSU
somegruppen HÄR.
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