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På bilden: Molpe UF blev årets förening inom SÖU i samband med Johannesgalan 2018.

Verksamhetsledarens förslag 26.3.2019
Förbundsstyrelsens beslut 8.4.2019
Vårmötets beslut 24.4.2019

Ungdomar

För UF-rörelsen är naturligtvis ungdomarna i fokus. Mycket av den verksamhet som bedrevs under 2018 var direkt eller indirekt riktad
till ungdomar. Indirekt främst genom olika kurser och fortbildningar som lokalt leder till innehåll för unga. Under året gjordes en
enkät i österbottniska högstadier, och resultatet visade att ungdomarna önskar fler kvällsöppna lokaler. SÖU har under året fungerat
som språkrör för unga och bland annat lyft upp ungdomsfullmäktiges roll. Temaprojektet Demokratidisco som riktade sig till svenskoch finskspråkiga lågstadiebarn avslutades, och en handbok med metoder för att arbeta tvåspråkigt gavs ut.
På bilden: Ungdomsfullmäktige i Nykarleby är aktivt och har en tät kontakt med kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Ungdomsfullmäktiges medlemmar intervjuades i ÖP 3 2018.

Medlemmar

Medlemsföreningarna och deras behov styr SÖU:s verksamhet. I servicen till medlemsföreningarna under 2018 sattes mycket energi
på den nya alkohollagen som skapade stor osäkerhet och medförde en hel del förändringar. I vanlig ordning var kursverksamheten
stor och som ett komplement startades även nätverksträffar upp där föreningsaktiva gavs möjlighet att träffa andra med samma
uppdrag och lära av varandra. Under året fick #MeToo-kampanjen stor uppmärksamhet vilket även noterades inom UF-rörelsen, bland
annat tillsatte SÖU en jämställdhetsgrupp. Antalet medlemsföreningar var 122 och den senast tillkomna föreningen är Art in Malakta
vilket följer tidigare mönster att tillväxten finns inom de så kallade specialföreningarna.
På bilden: Ringträff i Kimo UF 2018 där många medlemsföreningar var representerade.

Föreningshus

Föreningshusen är något av byarnas nav och kring dem byggs verksamheten. Bland annat genom projektverksamhet stöddes föreningarna, främst med draghjälp för att skapa innehåll men även konkret med ansökningar om renoveringsbidrag och olika projekt.
Inom ramen för projektet Kulturturism exponerades många föreningar och föreningshus i evenemanget ”240 km loppis”. Majoriteten
av föreningarnas fastigheter börjar nå pensionsåldern och stora resurser behövs. Med anledning av detta har SÖU under året ägnat
sig åt lobbyverksamhet och bland annat fört dialog med Svenska kulturfonden som reviderar sitt bidragssystem under 2019.
På bilden: Wassor UF var en av de föreningar som var i renoveringstagen år 2018.

Kultur

Kulturverksamheten är, efter fastigheterna, fortfarande den största gemensamma nämnaren bland medlemsföreningarna. För teaterföreningarna arrangerades ÅPSCEN, en heldag med allt från stagefighting till smink och marknadsföring på programmet. Föreningarnas evenemang lyftes genom olika marknadsföringsåtgärder och fick publicitet via förbundets kanaler. En stor del av det ordinarie
kursutbudet kan adresseras till kulturverksamheten och till evenemangens kringtjänster. SÖU fungerade som nav i olika former av
samarbeten mellan föreningarna och andra organisationer. Precis som tidigare år upprätthölls festfördelningen och pidroverksamheten, båda två kulturinstitutioner i sig.
På bilden: ÅPSCEN, en workshopsdag för teaterföreningar, arrangerades i Vörå i oktober. På bilden pågår en kurs i teatersmink.

Vår medlemstidning

Arbetet med ÖP, Österbottniska Posten, fortsatte under 2018. Fyra nummer med en upplaga på över 40.000 exemplar delades ut.
Under året gjordes förbättringar i distributionen och tidningen nådde fler läsare för varje nummer. Genom tidningen ges publicitet åt
rörelsen, unga och föreningarna, samtidigt som den är en viktig kanal för SÖU att informera om sig själv samt olika aktualiteter som
rör föreningarna. Ekonomin var stabil, men tidningen fungerar fortsättningsvis med små marginaler. ÖP har dock ett större värde för
organisationen som helhet än vad den ekonomiska belastningen är.
På bilden: Under året gjordes förbättringar i distributionen av ÖP. Även kanslihunden Memma gjorde sitt yttersta för att tidningen skulle nå så många läsare som möjligt.

Projektverksamhet

I början av året avslutades projektet Demokratidisco, finansierat av Svenska kulturfonden, som var ett samarbetsprojekt med fokus
på tvåspråkiga verksamhetsmodeller bland barn i hela Svenskfinland. Projekt Bygdegården skede 3 inledde sin verksamhet på våren
och arbetade direkt med föreningar och deras behov inom ramarna för olika temagrupper. Klockars Online fokuserade på digitalisering i föreningarna, samt utvecklade ett läromedel med föreningslivets historia som bas. Båda finansierades av Aktion Österbotten. Projektet Kulturturism arbetade med att exponera och marknadsföra föreningarna, samt utveckla deras verksamhet. Projektet
finansierades av NTM-centralen i Österbotten och avslutades på sommaren.
På bilden: Projektet Kulturturism arrangerade ”240 km loppis”, ett österbottniskt loppisrace där många föreningar fick exponering. Bilden är från Solf UF.

Om oss

Under året bestod personalen på kansliet av nio personer, kanslihunden Memma, samt två personer anställda på fältet. En hel del
tidsbundna anställningar för kursverksamhet och liknande gjordes under året. Styrelsen sammankom till fem protokollförda möten,
samt deltog i FSU:s organisationskonferens i Tammerfors. Vårmötet samlade cirka 40 personer och höstmötet och Johannesgalan cirka
150. Därtill fanns det flera aktiva råd och arbetsgrupper under året. Styrelsens snittålder 2018 var 28 år (30 år suppleanter beaktat)
vilket kan ses som positivt i en ungdomsorganisation.
På bilden: I samband med SÖU:s vårmöte 2018 i UF Svanen höll ÖP redaktionsrådsmöte med representanter från SÖU:s personal och styrelse. Även FSU:s ordförande Niclas Sandnabba
deltog.

Information

Information till medlemskåren spreds främst via hemsidan www.sou.fi, sociala medier, den egna tidningen ÖP, samt det elektroniska
medlemsbrevet ”föreningsposten”. För föreningarnas del inleddes utvecklingsarbetet med nya nätbaserade tjänster och paketet
Desky.fi som lanseras under 2019. Elektroniska tjänster kompletterades med personliga besök och kontakter. SÖU deltog i mässor och
andra större evenemang, informationsturnéer i skolor tillsammans med föreningar med mera. Profilhöjande evenemang som Johannesgalan och ”240 km loppis” hölls under året. Material om förbundet och dess verksamhet publicerades i FSU:s UF-tidning.
På bilden: Ungdomar i Sundom gör produktioner för lokal-TV. Arkivbild från ÖP.

UF-rörelsen

Ungdomsföreningsrörelsen består av centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund rf (FSU) och dess fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund rf (NSU), Svenska Österbottens Ungdomsförbund rf (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund
rf (ÅUF) och Ålands Ungdomsförbund 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.

På bilden: FSU:s projekt Kodklubben engagerade barn i hela Svenskfinland. På bilden deltagare i Petsmo, Österbotten.

2018 i siffror
• 438 kaffepauser
• 81 föreningsbesök
• 21 föreningsutskick
• 4 pågående projekt
• 19 styrelsemedlemmar
• 646 följare på Instagram
• 1186 följare på Facebook
• 284 besvarade skolenkäter
• 17.684 besök på www.sou.fi
• 110 deltagare på ringträffar
• 1 mera jämställt föreningsliv
• 112 år sedan SÖU grundades
• 9 årsverken på centralkansliet
• 85% av budgeten förverkligad
• 2 landsbygdsriksdagar besöktes
• 46 kurser och skolningstillfällen
• 150 deltagare på Johannesgalan
• 500 deltagare i pidroturneringen
• 65 deltagare på teaterdagen Åpscen
• 1 kanslihund (Memma, dock på deltid)
• 240 kilometer loppis bland föreningshusen
• 6 möten och seminarier för förbundsstyrelsen
• 160.000 ÖP-tidningar har distribuerats under året
• 122 medlemsföreningar från Kristinestad till Karleby
• 500 personer på olika informations- och aktiveringstillfällen
• 10.000 personer nåtts via mässor och motsvarande evenemang

Våra medlemsföreningar 2018:
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Ekonomi & Bokslut

Ekonomin under 2018 var i balans och visar ett överskott. Den positiva ekonomin består delvis av bidrag, främst från Svenska kulturfonden, samt projektstöd från Aktion Österbotten och NTM-centralen, men även i en strategisk ökning av de egna intäkterna. Även
SFV har en viktig roll i genomförandet av den kursverksamhet som bedrivs. Föreningarnas medlemsavgift till förbundet utgör en liten
men viktig pusselbit av ekonomin. På utgiftssidan är personalkostnaderna mest betydande och stod för 65% av de totala kostnaderna
2018, något som är naturligt i en arbetsintensiv organisation. Budgeten har förverkligats till 85%, återstående 15% beror på hur de
aktiva projekten framskridit kostnadsmässigt.
På bilden: I projektet Demokratidisco donerade de medverkande barnen intäkterna från discot till ett välgörande ändamål, bland annat donerades nallar till barnavdelningen vid Vasa
Centralsjukhus genom Project Liv.

Bokslut 2018
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.
31.12.2018

31.12.2017

BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar

31 984,59

39 980,73

Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier

7 698,02

10 264,02

8 545,54
62 983,01

8 545,54
62 983,01

111 211,16

121 773,30

Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar

1 645,00

1 924,00

Övriga fordringar

1 533,70

4 691,50

Resultatregleringar

91 925,61

38 757,40

16 297,06

99 502,92

SUMMA RÖRLIGA AKTIVA

111 401,37

144 875,82

SUMMA BALANSRÄKNING AKTIVA

222 612,53

266 649,12

104 788,52
12 267,34
117 055,86

103 918,99
869,53
104 788,52

45 350,08
45 350,08

55 046,08
55 046,08

4 739,95
21 885,08
1 926,55
7 315,06
24 339,95
60 206,59

5 100,00
52 985,60
2 304,75
9 046,59
37 377,58
106 814,52

105 556,67

161 860,60

222 612,53

266 649,12

BALANSRÄKNING

Placeringar
Andelar i företag inom samma koncern
Aktier och andelar
SUMMA BESTÅENDE AKTIVA
RÖRLIGA AKTIVA

Kassa och banktillgodohavanden

PASSIVA
Eget kapital
Balanserat överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens överskott/underskott
Summa eget kapital
Främmande kapital
Långfristigt
Skulder till penninganstalter
Summa långfristigt främmande kapital
Kortfristigt
Skulder till penninganstalter
Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringsskulder
Summa kortfristigt främmande kapital
Summa främmande kapital totalt
SUMMA BALANSRÄKNING PASSIVA

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.
RESULTATRÄKNING
ORDINARIE VERKSAMHET

1.1 – 31.12.2018

1.1 – 31.12.2017

16 711,87

8 022,00

-298 038,70

-295 695,07

-10 562,14

-11 417,49

-151 564,78

-142 914,38

SUMMA KOSTNADER

-460 165,62

-450 026,94

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

-443 453,75

-442 004,94

16 210,93

15 048,11

SUMMA TILLFÖRDA MEDEL

16 210,93

15 048,11

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

-427 242,82

-426 956,83

0,51

17 004,49

-1 261,03

-1 416,80

-1 260,52

15 587,69

-428 503,34

-411 369,14

440 770,68

412 238,67

12 267,34

869,53

INTÄKTER
KOSTNADER
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader

TILLFÖRDA MEDEL

Intäkter

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET
Intäkter
Kostnader
SUMMA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
ALLMÄNNA UNDERSTÖD
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)
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Handelsesplanaden 10 d
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