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Aktuellt inom ungdomsutbyte 
 
 
Efter ett avbrott på två år orsakat av covid har ungdomsutbytet igen återgått till det nästan normala. 
På årsutbyte åkte 106, sommarutbyte 48 och på lägerutbyte 17 ungdomar. Dessutom anordnades tre 
läger i Finland där 55 ungdomar från utlandet deltog. I augusti anlände 98 årsutbyteselever till 
Finland för vilka ett introduktionsläger anordnats i Karkku så som tidigare år. I början av nästa år 
tar vi emot ytterligare några unga från Australien. 
  
Ungdomsutbytesansvarigas utbildningar pågår som bäst i distrikten. Ungdomsutbytescertifieringen 
kräver att minst en av utbytesteamets medlemmar deltar i utbildningen varje år. 
 
Distriktslägren för IB-elever anordnas i oktober. På ungdomsutbytes hemsidan rye.fi/kalender kan 
du hitta datum både för ungdomsutbytesansvarigas utbildningar samt distriktets läger. 
 
IB-elevernas resa till Lappland går till Harriniva i Muonio den 22-27 november 2022. I år åker vi på 
resan med tre bussar. Tidtabeller och rutter publiceras på hemsidan. Alla IB elever informeras om 
nödvändiga åtgärder som bör vidtagas före resan via YEAH systemet. 
 
Nya utbyteselever för nästa år 
 
Rekrytering av elever som ska på utbyte nästa år är i full gång, klubbarna har redan fått in de första 
ansökningarna. Senast nu borde klubbarna besöka skolorna för att presentera ungdomsutbyte och 
också be lokaltidningen berätta om utbytesprogrammen. 
 
Uppgradering av registret för medlemsinformation 
 
Ordförandena för distriktens ungdomsutbytesnämnder har brottats med utebliven information. I 
många klubbar har den nuvarande utbytesansvarigas information inte uppdaterats i 
medlemsinformationssystemet. Av ovannämnda anledning skickar jag detta e-postmeddelande inte 
bara till klubbarnas ungdomsutbytesansvariga utan även till presidenterna och sekreterarna, jag ber 
dem se till att vi får in den aktuella informationen i systemet och på det viset få informationsflödet 
att fungera. 
   
Det är nu vår allas uppgift att hålla ungdomsutbytet framme på alla tänkbara forum så att 
vi kan återställa utbytesverksamheten till samma nivå som den var före pandemin. 
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