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Allmänt

Vem är SÖU
SÖU har drygt 15.000 personmedlemmar samlade i 125 föreningar. Organisationen Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) fungerar som ett 
samlande och stödjande organ. Vi driver projekt, informerar, arrangerar kurser och rör oss på fältet tillsammans med gräsrötterna.

SÖU är en medlemsstyrd organisation, höstmötet är högsta beslutsfattande organ och där slås de stora linjerna och visionerna fast. Det kontinuerliga ar-
betet leds av styrelsen som består av medlemskårens representanter, och det dagliga arbetet sker på förbundets kansli. Kansliets personal består delvis 
av de fastanställda, det så kallade centralkansliet, och av projektanställda. Centralkansliets funktioner består av en verksamhetsledare, en ekonomian-
svarig, en föreningsansvarig samt ett kulturombud som samtidigt har huvudansvaret för ÖP.

Ungdomar
Ungdomar är i fokus i både vår och föreningarnas verksamhet. I allt arbete hittas en koppling till unga och ungdomsföreningar.

Kultur
Kulturverksamheten har varit viktig från start och är det ännu idag. Kulturverksamheten är den största och mest inkomstbringande verksamhetsformen 
i föreningarna. Mycket av det som ses i denna vision för 2019 stöder kultur- och evenemangsverksamhet, både inom ramen för projekt och ordinarie 
verksamhet.

Individer kontra föreningar
Tidigare har en stor del av verksamheten fokuserat på hela föreningar och grupper, de senaste åren har en transformation inletts mot en mera 
individanpassad verksamhet. Ges föreningarnas nyckelpersoner kompetens gynnar det även föreningen.

Stöd och råd
SÖU strävar efter att vara en stödjande och rådgivande organisation, inte en granskande myndighet mot sina medlemmar. Tröskeln mellan medlem, 
förening och förbund ska vara låg. Inga frågor är för små eller för stora.

ÖP
ÖP, Österbottniska Posten, är numera en av Svenskfinlands största gratistidningar. Genom ÖP visas verksamhet upp som annars inte får utrymme i me-
dia, och aktuella ärenden som berör rörelsen lyfts fram. Tidningen strävar efter att lyfta fram och profilera föreningarna, deras vardag och verklighet. I 
dagsläget är upplagan cirka 40.000 exemplar och under 2019 strävar vi till en ökning med 3000 – 4000 exemplar.
 
Tradition
Trots att verksamheten följer med sin tid värnas ändå om traditioner. En del av traditionen är att förbundet är en fast punkt för föreningarna där 
kunskap och historia finns bevarad trots att förändringar sker lokalt. Ett mera konkret exempel är den årliga turneringen i pidron som fortfarande lockar 
kring 400 deltagare.

Projekt
Inom ramen för projektverksamheten ges chans att testa nya grepp och innovationer eller att gå djupare in i en problematik än vad som finns utrymme 
för inom den ordinarie verksamheten. Projekten ska alltid ha en koppling till rörelsen, men kan omfatta en smalare grupp mottagare än den breda 
verksamheten på centralkansliet.

Samarbete
SÖU är en samarbetande organisation. Verksamhet sker kontinuerligt i samarbete med andra förbund och organisationer, både inom och utanför 
ungdomsrörelsen. Samverkan sker även med enskilda föreningar, fria teatergrupper, myndigheter och finansiärer.



Ungdomar

Ungdomarna är förbundets och föreningarnas framtid och viktigaste resurs. En stor del av verksamheten riktar sig direkt till ungdo-
mar, och övrig verksamhet gör det indirekt. Den fortbildning och de kurser som hålls ger föreningarna möjlighet att skapa innehåll 
och evenemang för unga. SÖU har en lång tradition gällande demokratifrågor för unga. I organisationstidningen ÖP lyfts de ungas 
röster och frågor som berör ungdomar. Under 2019 försöker vi bli ännu bättre på kontakt till unga och i arbetet med ungas infly-
tande, bland annat genom ett nytt demokratiprojekt i föreningshusen. Projektet fokuserar på de ungas åsikter och inflytande lokalt, 
kommunalt och regionalt.

På bilden Eero Högström och Mathias Thijssen, aktiva i elevkåren i Kristinestads högstadieskola.



Medlemmar

De 125 medlemsföreningarna är navet i verksamheten från vilken all verksamhet utgår. SÖU strävar efter att stödja och hjälpa 
föreningarna i stort och smått. Den omfattande kursverksamheten fortsätter och anpassas precis som tidigare enligt fältets behov. 
Under 2019 ökas resurserna på centralkansliet för att bättre kunna möta fältets behov. Stödbehovet i fråga om bidragsansökningar, 
administration och juridik har växt under de senaste åren och ser inte ut att avta. Som en nyhet 2019 inför SÖU en buffert för 
föreningarna från vilken de kan få tillfällig hjälp vid likviditetsproblem, något som ibland uppstår vid exempelvis säsongsbetonad 
verksamhet och inom projekt.

Anna Lundin-Pirkola och Anna-Lena Österåker steker våfflor under kaninhoppningstävling i Singsby HF. Foto: Jonas Bergqvist.



Föreningshus

Föreningarnas fastigheter är grunden för verksamheten i många fall. På landsbygden i Österbotten finns en tydlig utveckling att 
föreningshusen snart är den enda fastigheten där dörren är öppen och lamporna lyser. Därför är det extra viktigt att genom olika 
åtgärder och projekt bidra till byggnadernas fortlevnad. SÖU stöder föreningarna i utvecklingen av verksamheten samt med ansök-
ningar för renoveringsbidrag i olika former. Under 2019 arrangeras en temadag kring barnverksamhet i föreningshus. Aktiviteter som 
riktar sig till barn är en viktigt pusselbit i arbetet med medlemsrekrytering och integration, fås barnen med i föreningsverksamhet 
involveras ofta hela familjen på sikt.

I Munsmo bystuga ordnas allt från loppis till spelkvällar.



Kultur

Bortsett från fastigheterna är kultur den största gemensamma nämnaren i medlemskåren. I föreningarna spelas teater och revy, 
det dansas, sjungs och spelas både kort och instrument. För att stödja kultur- och evenemangsverksamheten arrangeras dels kurser, 
dels genomförs profilhöjande verksamhet för att skapa synlighet åt föreningarna. Inom kulturen är bevakning av rättigheter samt 
utveckling av lagstiftning en central uppgift. Under 2019 arrangeras en större temadag kring evenemang riktad till de så kallade 
dansföreningarna för att stödja en av de största verksamhetsformerna både ekonomiskt och volymmässigt i medlemskåren. 

DJ Fanny bakom spakarna på The Pink Skithouse Party, 2017 års upplaga av SÖU-Rock hos Forsby BK.



Vår medlemstidning

ÖP, Österbottniska Posten, är numera Svenskfinlands största gratistidning med över 40.000 exemplar. Tidningens viktigaste roll är att 
lyfta fram föreningarna, deras vardag, deras evenemang och deras utmaningar på ett allmänt plan. I allt som publiceras i tidningen 
är målet en tydlig koppling till unga och föreningar, ett språkrör både om och för rörelsen. I tidningen ges även de små nyheterna 
utrymme, vilka ofta väcker det största läsarintresset. Under 2019 är målet en ökad upplaga och större täckning även i stadsområden i 
Österbotten.



Stora talkodagen

SÖU:s föreningar med sin verksamhet gör en enorm samhällsinsats. Otaliga talkotimmar läggs årligen på allt från fastigheter, 
evenemang, barnverksamhet och mycket mera. I många byar står föreningen som upprätthållare av allt från serveringsverksamhet 
till badstränder, idrottsanläggningar med mera. Föreningarna har blivit en betydande aktör i att driva olika allmännyttiga projekt 
som gagnar orten i stort. För att uppmärksamma den stora insats som görs årligen samt som ett led i att stödja rekrytering lokalt 
arrangerar SÖU under våren 2019 det profilhöjande evenemanget ”Den stora talkodagen” i samarbete med sina föreningar. 

Västerhankmo Uf har genom ett vårdbiotopavtal åtagit sig att hålla Snäröiran i skick, något som sker på talko. Foto: Erik Åhman.



Projektverksamhet

Projektverksamheten har de senaste åren varit betydande för SÖU. I början av 2019 avslutas det pågående projektet Klockars Online, 
projektet Bygdegården fortsätter fram till senhösten. I början av året söks ett större projekt som riktar sig till barn och ungdomar med 
fokus på demokrati och lokal förankring. Samarbetsprojekt genomförs med andra aktörer inom exempelvis landsbygdsutveckling och 
kulturfrågor. Projekt startas under året i enlighet med uppkomna behov och initiativ. Alla projekt ska vara förankrade i medlemskå-
ren, deras konkreta behov och utveckling. Projektverksamheten ger möjlighet till större satsningar och en fördjupning som inte ryms 
inom den ordinarie verksamheten.

På bilden inspekteras något av rörelsens första handlingar på Malax uf inom ramen för projektet Klockars Online.



Om oss

SÖU:s arbetsfält består av hela svenska Österbotten med kansliet i Vasa som utgångsort. Centralkansliet som arbetar direkt med 
medlemsservice beräknas under 2019 bestå av fyra årsverken och projektverksamheten motsvarar knappa tre årsverk. Därtill finns 
personal på längre och kortare avtal för kortare projekt, kursverksamhet och liknande, samt på timbasis för exempelvis biografan-
läggningen. Verksamheten leds av förbundsstyrelsen som representerar hela fältet geografiskt, därtill tillsätts utskott och arbetsgrup-
per löpande enligt behov för exempelvis utvecklingsarbete. Under 2019 är målsättningen att ytterligare förbättra kontakten mellan 
förbundet och föreningarna samt andra organisationer.

Delar av SÖU:s personal under rekreationsdag hösten 2018.



Information och IT

SÖU har ansvar för informationsverksamhet både internt och externt. Närvaro på webben och sociala medier är viktiga, både för för-
bundet och för föreningarna. Informationsverksamheten sker genom bland annat hemsida, Facebook, Instagram, den egna tidningen 
ÖP samt den traditionella föreningsposten. SÖU:s kanaler och verktyg lyfter föreningarna och tillhandahåller olika tjänster åt dem, 
främst genom det så kallade förbundswebbpaketet. Avtalet gällande förbundswebbpaketet genomgår för tillfället en förändringspro-
cess vilket medför en justering av de förmåner som erbjuds medlemskåren. Bland annat tas nya tjänster i bruk för föreningarna 2019 
som medför effektivare medlemshantering och kommunikation.

Sociala medier

IT-verktyg i föreningar

Ant Simons / Webbhuset / 10.9.2018
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På bilden skiss över innehållet i det nya föreningsverktyget Desky.



Ekonomi & Budget

I budgeten för 2019 görs en balansering av det så kallade centralkansliet och projektverksamheten. En noterbar förändring är det 
nya avtal som ingås gällande webbtjänster. På inkomstsidan är det fortfarande verksamhetsbidraget från Svenska Kulturfonden och 
statsbidraget som utgör de stora beloppen parallellt med olika former av projektfinansiering från främst Aktion Österbotten. Stegvis 
strävar förbundet efter att höja de egna intäkterna, bland annat från utgivningsverksamheten och kringtjänster där. På sikt bör 
finansieringsbasen breddas och självförsörjningsgraden bli högre. Ekonomin är i balans och budgeten är förankrad i realiteter.
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 40

 %
Centralkansliet 60 %

Centralkansliet:
Medlemsavgifter 1,5% • Statsbidrag 12%
Verksamhetsbidrag 37,5% • Intäkter 9%

Projektverksamhet:
Projektbidrag 28% • Egenfinansiering 12%



Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

Budget Budget Bokslut

Intäkter 2019 2018 2017

Ordinarie verksamhet

Inträdesintäkter

Deltagaravgifter

Övriga intäkter 0,00 0,00 830,00

Kostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden

Lönebikostnader

0,00 0,00

Övriga personalkostnader -338,44

Avskrivningar

Hyror

Bilplats

Leasinghyror, kopieringsmaskin

Utrymmeshyror

Övriga hyror

Kostnader för verksamhetsutrymmen

Bolagsvederlag

Vattenvederlag 600,00 480,00 539,43

Elektricitet 650,00 700,00 684,21

Reparation och underhåll 500,00 500,00 0,00

Städning och renhållning

Småredskap och inventarier

Resekostnader

Reseersättningar

Resekostnader

4 550,00 5 400,00 3 425,00

8 000,00 7 000,00 3 767,00

12 550,00 12 400,00 8 022,00

260 220,00 275 714,00 243 695,73

54 512,00 59 500,00 50 365,28

Talkoarbete 1 972,50

2 600,00 2 600,00

317 332,00 337 814,00 295 695,07

10 400,00 10 085,00 11 417,49

2 370,00 2 370,00 2 364,00

3 000,00 3 500,00 2 778,28

2 900,00 4 900,00 1 880,00

6 000,00 6 000,00 5 461,82

14 270,00 16 770,00 12 484,10

11 000,00 11 000,00 8 192,64

3 500,00 3 500,00 4 028,68

4 000,00 3 500,00 1 381,95

20 250,00 19 680,00 14 826,91

12 990,00 20 490,00 8 881,61

9 500,00 6 910,00 5 535,07

22 490,00 27 400,00 14 416,68

Budget 2019



Köptjänster

Marknadsföring

Webbutveckling

Experttjänster

Övriga köptjänster

Kontor och administration

Telefon

Post 750,00

Internet 500,00 357,60

Kopieringskostnader

Kontorsmaterial 450,00 550,00 106,12

Övriga kostnader

Uppvaktningar och priser

Rekvisita 748,00

Tidningar och litteratur 900,00 900,00 924,00

Möteskostnader och servering

Försäkringar

Övriga kostnader

Kostnader totalt

Tillförda medel

Intäkter

Medlemsavgifter

Övriga rörelseintäkter

Allmänna understöd

Statsunderstöd

ELY-centralen / Aktion Österbotten

Fonder och stiftelser

Sponsring 0,00 0,00

0,00 0,00

Ordinarie verksamhetens överskott 0,00 0,00 869,53

Centralkansliet

Centralkansliet % 59,34% 52,45% 45,15%

Projekt

Projekt % 40,66% 47,55% 54,85%

12 250,00 18 500,00 11 495,82

28 000,00 32 000,00 18 419,34

7 000,00 7 500,00 8 253,63

37 900,00 40 900,00 39 845,07

85 150,00 98 900,00 78 013,86

1 975,00 2 430,00 1 912,71

1 600,00 1 818,60

1 000,00

2 650,00 2 450,00 1 929,58

7 175,00 7 180,00 6 124,61

1 000,00 2 000,00 1 125,29

1 900,00 1 000,00

12 750,00 14 750,00 7 061,19

1 300,00 1 300,00 1 248,83

5 750,00 6 200,00 7 357,71

23 600,00 26 150,00 18 465,02

500 667,00 543 979,00 451 443,74

7 980,00 8 120,00 7 840,00

31 550,00 41 550,00 24 212,60

39 530,00 49 670,00 32 052,60

62 006,00 64 980,00 63 606,43

86 745,40 172 959,40 150 298,93

297 835,60 243 969,60 196 360,81

2 000,00

Talkoarbete 1 972,50

448 587,00 481 909,00 412 238,67

297 110,00 285 310,00 203 820,94

203 557,00 258 669,00 247 622,80



Ungdomsföreningsrörelsen består av centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf och dess fyra medlemsorganisationer: Ny-
lands Svenska Ungdomsförbund rf NSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund rf (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf och Ålands Ungdoms-
förbund rf (ÅLUF). FSU har därutöver en associerad medlem: Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS).  Rörelsen omspänner 292 lokala 
ungdomsföreningar, landskapsförbund, lokalförbund och ungdomsringar med 245 föreningshus, 68 teatergrupper och 49 930 personmedlemmar i 
hela Svenskfinland. 

Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen
· är en ideell, samlande finlandssvensk folkrörelse, där medlemskapet grundar sig på intresse och frivillighet
· är i första hand en ungdomsorganisation, men värdesätter samtidigt samling över generationsgränserna
· värnar om det svenska språket, fosterländskhet, hembygdskänsla, jämlikhet och internationell solidaritet men är neutral i 
  partipolitiska och religiösa frågor
· arbetar för att förstärka ungdomens självförtroende, välbefinnande, samhällsansvar och känsla av samhörighet
· eftersträvar ställningstaganden och engagemang i aktuella ungdomsfrågor
· upprätthåller en organisation med klar arbetsfördelning mellan olika organisationsnivåer
· samarbetar med andra närstående organisationer, såväl nationellt som internationellt.

De ovannämnda förbunden grundade år 2015 Ungdomsföreningsstiftelsen. Stiftelsens ändamål är att understöda 
och främja svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål 
genom att organisera olika typer av insamlingar samt genom att i första hand utdela understöd till svenskspråkiga 
uf-medlemsföreningar och i andra hand genom att bevilja priser till förtjänta personer som är aktiva eller som har 
varit aktiva i svenskspråkiga ungdomsföreningar eller genom att understöda sådana stora och omfattande projekt 
som är av betydelse för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen i sin helhet.

UF-rörelsen

SÖU har numera även en Kamratförening för tidigare aktiva inom rörlelsen. På bilden ses föreningens första ordförande Mats Brandt 
tillsammans med föreningens nuvarande ordförande Pia Sand.


