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Rapportblanketten 
Tidigare har alla föreningar fyllt i rapportblanketten i pappersform vilket vi nu enligt önskemål 
har digitaliserat för att förenkla och underlätta för föreningarna. Genom att den finns 
elektroniskt på nätet kan man även gå in fortlöpande under året och uppdater vartefter 
situationen/informationen i föreningen förändras. 

Det är även rapportblanketten som genererar informationen om föreningarna till ex. 
landskapsförbundets hemsida och föreningshus.fi. 

Den nya rapportblanketten består utåt av två olika delar, en publik del och en inofficiell del. 
Den publika delen är föreningens fastighet och kontaktperson, alltså offentliga uppgifter som 
utomstående kan behöva. Den andra delen består av statistik, information och 
kontaktuppgifter som enbart ifyllaren själv ser samt landskapsförbundets administratörer. 

Uppgifterna i rapportblanketterna samamnställs av landskapsförbundet och skickas vidare till 
FSU som samlar information om hela ungdomsrörelsen i svenskfinland. Statistik över det 
finlandssvenska föreningslivet skickas sedan vidare till ex. Undervisningsministeriet samt 
andra fonder och stiftelser. Den samlade statistiken ligger alltså som grund för olika 
finansieringsbeslut till ungdomssektorn i svenskfinland. 

Det rekommenderas att använda sig av följande webbläsaren då man jobbar med 
rapportblanketten på nätet: IE, Firefox eller Opera. Rapportblanketten stöder inte Google 
Chrome fullt ut.   

Rapportblanketten är uppdelad i sju steg/sidor, de flesta sidor ska dock enbart uppdateras, 
det är alltså inte sju sidor som ska fyllas i från 0 varje år. 

Hur man fyller i blanketten torde vara ganska enkelt och självklart, trots våra långa 
detaljerade beskrivningar. Experimentera gärna och testa, ingenting är farligt och ingenting 
kan gå sönder. Det värsta som kan hända är att ni får fylla i en ny blankett från början. Är ni 
osäkra på någonting får ni väldigt gärna kontakta ert landskapsförbund eller IT3. IT3:s 
kontaktinformation hittar ni på http://it3.fi, det är även möjligt att ställa frågor på IT3s 
diskussions forum http://forum.it3.fi . 
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Allmänt 
 

Rapportblanketten består av 7 olika steg/sidor. Detta betyder inte att ni måste fylla i 7 sidor, 
en del av informationen är sådan som inte ändras så ofta, ex. adressen till fastigheten. 
I rapportblanketten finns även statistik för teater på sidan 7 vilken tidigare var en skild 
blankett. 

Rapportblanketten har både en publik och en intern del, vilka delar som är publika informeras 
om vid respektive steg i denna guide. 

När ni uppdaterar någonting i er blankett måste ni komma ihåg att välja nästa nere på sidan 
tills ni kommer till sidan 7 för att trycka på spara, annars går informationen förlorad. 

För att hitta er rapportblankett loggar ni in på er sida (användarnamn och lösenord får ni från 
ert landskapsförbund om de saknas), välj rubriken intranät och sedan rapportblankett. Då 
borde ni se samma info som på bilden nedan fast med er egen förenings namn. 

 
Sidan visar föreningens namn och vilket datum rapporten är skapad. Där finns även en 
visning av den inmatade infon (tryck på "visa”). För att skapa en ny rapport, ex. när det byter 
kalenderår eller efter valmöte kan ni välja "Basera ny på denna" för att få en ny rapportfil med 
information från föregående färdigt ifylld. Om ni har flera rapporter skapade har ni möjlighet 
att välja vilken som har rätt information genom alternativet "Markera oklar" eller om ni är i ett 
uppdateringsskede. Landskapsförbunden och FSU hämtar statistik från den blankett som är  
markerad som "Klar". 

För att skapa din första rapport, tryck på din förenings namn (i exemplet ovan Grönvalla uf) 
under rubriken "Skapad (färdig)". Då får du komplettera den blankett som ert 
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landskapsförbund delvis har förifyllt åt din förening. Följ därefter våra steg för steg 
instruktioner. 

 

Steg 1/7 
På steg 1 ser du följande innehåll: 

 

Om du trycker på det blåa frågetecknet får du fram instruktioner och lite förklarningar, delvis 
samma info som i denna manual. Datum anger när rapporten har skapats och när den 
uppdaterats. Med kryss i rutan anger du att just denna blanket är den aktuella som statistik 
och uppgifter ska hämtas från till landskapsförbundet och FSU. 

Tryck på fortsätt för att gå vidare. 

Steg 2/7 
Steg två innehåller sådan info som visas utåt på er startsida och på hemsidor inom 
landskapsförbundet/FSU. 

“Om föreningen” innehåller adress och kontaktuppgifter till er fastighet, alltså lokalens adress, 
hemsida och telefonnummer om sådan finns. Har ni en skild ansvarig för 
uthyrningsverksamheten ska denne fyllas i under fastighetsmodulen, ej i rapportblanketten. 

På huvudbild laddar ni upp en bild som ni vill ska representera er, den syns i listningar och på 
hemsidor som har info om er förening.  



  
Sida 6 

 
  

Bilder som laddas upp bör vara anpassade för nätet, i .jpg -format, färginställning rgb och ha 
en upplösning på 72 eller 96 dpi. De flesta digikameror fotograferar med dessa inställningar 
som grund och är i princip färdiga att användas direkt från kameran. 

Kontaktperson för föreningen är den som ni vill organisationer och utomstående ska kontakta 
för föreningens del. I många fall är det föreningens ordförande som brukar anges som 
kontaktperson. 

Under verksamhet kryssar ni i er huvudsakliga verksamhet, saknas den fyller ni i den på 
övrigt. Detta är gjort för att få en kortfattad beskrivning om föreningen samt för att 
landskapsförbundet/FSU ska kunna ta ut listor på ex. föreningar med dansverksamhet för att 
informera dem om danskurser och annat som berör dem. 

Fyll i alla aktuella fält och tryck fortsätt. 

Steg 3/7 
Del tre innehåller föreningens kontaktperonser. Under sektionen "Post" väljer ni den uppgift 
(ex. ordförande, revisor, teateransvarig) som ska fyllas i. Finns även möjlighet att välja 
"Samma som" ifall någon har flera uppgifter i föreningen så behöver inte infon skrivas in två 
gånger. 

När ni fyllt i uppgifter om en person, tryck "Spara". Efter att en person sparats ser ni den i 
listan nedanför formuläret. Vill ni ändra eller granska uppgifterna om någon person trycker ni 
bara på deras namn så kommer deras uppgifter fram i formuläret. 

Har någon bytt uppgift i föreningen kan ni klicka på deras namn och ändra post/uppgift och 
sedan trycka spara för att inte behöva skriva om uppgifterna 

Observera att det även finns ett kryss för suppleanter om er styrelse har sådana. 

Med knapparna med ett kryss på kan ni radera sådana som inte längre är aktiva i styrelsen. 

Fyll gärna i så kompletta uppgifter som möjligt om föreningens personer. Adressuppgifterna 
används för utskick och viktig information från FSU/landskapsförbunden, ex. föreningsposten 
och UF-tidningen. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. 

Fyll i uppgifterna och tryck fortsätt för att gå vidare. 

Steg 4/7 
Steg fyra är enbart föreningens medlemmar. Om inte era register är uppdaterade, fyll enligt 
senaste kontroll av medlemskåren. Siffrorna krävs av undervisningministeriet och ert 
landskapsförbund har en skyldighet att redovisa dem. 

Tryck fortsätt och gå vidare. 
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Steg 5/7 
Steg fem innehåller tre olika punkter, två rörande verksamhet och en gällande utskick till 
föreningens medlemmar. Även detta är information som redovisas till undervisnings-
ministeriet. 

I fälten för verksamhet berörs allt utom teater som finns skilt på steg sju. 

Under egen verksamhet kan ex. styrelsemöten, talkon och liknande anges. Fyll i exempelvis 
enligt nedanstående: 
 
* Evenemang: Styrelsemöten 2009 
* Antal gånger: 8 
* Längd, timmar per gång: 2 
* Antal deltagare: 9 

Längd och antalet deltagare är uppskattat medeltal. 

Verksamhet för utomstående fungerar på motsvarande sätt. Kan gälla ex. danser, lopptorg, 
öppet hus -verksamhet och liknande. Exempel: 

* Evenemang: Dans 
* Antal gånger: 4 
* Längd, timmar per gång: 6 
* Antal besökare: 600 

Ett evenemang kan naturligtvis även vara bara en gång eller om ni tycker att ni vill separera 
ex. ungdomsdanserna och mogendanserna sätter ni in dessa som skilda evenemang. 

Utskick och medlemspost är till för att dokumentera antalet informationsbrev och liknande 
som föreningen skickat ut. 

Denna sida är bra att uppdatera fortlöpande under året så att saker inte glöms bort. Infon ni 
samlar här kan även användas ex. som grund när ni skriver er verksamhetsberättelse, som 
en minneslista. 

Tryck fortsätt. 

 

 

 

Steg 6/7 
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Steg sex handlar om föreningens ekonomi. Uppgifterna granskas/används inte på 
föreningsnivå utan främst för att påvisa mot myndigheter och bidragsgivare vilken ekonomisk 
effekt föreningarna har. 

I de fall föreningar söker om statliga renoveringsbidrag kan denna information granskas för 
att få en bild av föreningens ekonomiska situation i sambande med beslutsfattandet. 

Tryck fortsätt.  

Steg 7/7 
Sidan sju rör enbart teaterverksamhet. Bedrivs ingen teaterverksamhet lämnas sidan 
naturligtvis tom. Kom ihåg att trycka på spara nere på sidan för att spara informationen ni satt 
in i tidigare steg. 

Denna statistik har tidigare redovisats separat men nu integrerats i rapportblanketten. 
Informationen redovisas bl.a till undervisningsministeriet. För att få rätt att söka projektbidrag 
för teaterverksamhet från FSU krävs även att denna information är uppdaterad för 
föregående år. 

Kom ihåg att trycka på spara nere på sidan för att spara informationen ni satt in i 
tidigare steg! 

 


