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Vid vattenverket i Malax finns en Kungsfiskare avbildad av Kyösti Linna och Domenico de Melillo inom ramen för konstverkstadens Art in Malaktas projekt Mural Rural. 
Malakta är en av SÖU:s senast tillkomna medlemsföreningar. 
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Förbundsstyrelsens beslut  29.3.2022
Vårmötets beslut 28.4.2022



Verksamhetsåret 2021

Citatet ovan är hämtat från ett avsnitt av Österbottniska Podden 2021 och beskriver 
den osäkerhet föreningarna kände inför sommaren 2021. Vad kan ordnas, vilka 
restriktioner gäller? Vågar och vill någon delta? Samma osäkerhet fanns stundvis även 
inom SÖU under året.

De publika evenemangen inhiberades i stor utsträckning, de där människor träffas och 
möts. Vi hoppas vi återser dem 2022. Trots övergången till ”det nya normala” finns 
fortfarande behovet av fysisk kontakt och interaktion. 

Med facit i hand kan ändå konstateras att verksamheten varit mycket omfattande 
2021. Nya digitala evenemang, nya plattformar att arbeta på och nya samarbeten. 
Innehållet har inte minskat utan snarast varit annorlunda. Ett förändringsarbete 
krävdes på både förbunds- och föreningsnivå vilket enligt omständigheterna lyckats 
väl. I detta förändringsarbete var SÖU:s roll betydande för föreningsfältet genom olika 
former av stödverksamhet.

Från SÖU:s sida vill vi rikta ett stort tack till våra samarbetspartners och finansiärer 
som möjliggjort verksamheten. Likaså till alla föreningar och deras medlemmar som 
fortsätter och orkar, för närsamhällets, barnens och kulturens bästa.

”Det enda vi vet 
är att vi inte vet något.” 

Joakim Lasén, ordförande i Lillby UF



Allmänt

SÖU hade innan utgången av 2021 hela 130 medlemsföreningar, således fortsätter vi 
att växa årligen. Att fler föreningar ansluter sig till förbundet tar vi som ett gott betyg 
på vår verksamhet och att vår kommunikation har fungerat på ett brett plan. En annan 
orsak är förmodligen att i en utmanande situation söker man sig gärna till något som 
är tryggt, stabilt och har kontinuitet, i detta fall SÖU.

Året har på flera plan varit svårt på grund av den rådande pandemin men samtidigt 
finns många ljuspunkter att notera. Både SÖU och föreningarna har forcerats till 
utveckling och omformning, förändringar det även finns nytta av efter pandemin. Nya 
verksamhetsformer och nya arbetssätt har uppstått. 

Olika kriser och samhällsförändringar brukar även föra med sig att man tvingas fokusera 
på det som är centralt och på sin identitet. Det märks på SÖU:s verksamhet då barn 
och unga har prioriterats extra under året parallellt med stödjande och inspirerande 
verksamhet för föreningarna generellt.

Kärklax UF:s nybyggda frisbeegolfbana är populär bland både nybörjare och mer insatta spelare. Coronasäker utomhusverksamhet 
lockade i föreningarna under året. På bilden Camilla Berglund och Sven Lindberg. Foto: Linus Lindholm



Barn & Ungdomar

Projektet Kompetenshöjning inom barnverksamhet genomfördes i samarbete med SFV 
Bildning och Folkhälsan i Österbotten med finansiering av Regionförvaltningsverket. 
Syftet var att utbilda och fortbilda ledare för kvalitativ barnverksamhet med fokus på 
både innehåll och barnens och ledarnas trygghet för att utveckla barnverksamheten 
hos föreningar i Österbotten.  Sammanlagt deltog ett 50-tal personer i projektets fem 
kurser. 

Projektet avslutades med sammanställningen av en handbok om vad man behöver 
tänka på då man börjar med barnverksamhet i en förening. Handboken ”Barnverk-
samhet i föreningen” finns i både digitalt och tryckt format och kan laddas ner från 
SÖU:s hemsida. Projektet har fått en fördjupande fortsättning under 2022. 

Även på ett allmänt plan har verksamhet för barn och unga varit i fokus genom delak-
tighetsåtgärder och inspiration till verksamhet för föreningarna. Vårt digra kursutbud 
och den allmänna verksamheten riktar sig direkt och indirekt till unga.

I Västerhankmo UF är verksamhet för barn och unga viktig och återkommande. På bilden Elvi Sundvik, Viola Backman och Jessica 
Backman under en av föreningens förmiddagsträffar. Foto: Linus Lindholm



Medlemmar

Under året har verksamheten precis som tidigare utgått från den egna medlemskå-
ren, föreningarna. På grund av rådande situation inleddes en viss förändring med 
fokusförflyttning från förening till individ. Frågeställningarna har främst varit hur får 
man människor med, hur håller man befintliga aktiva och undviker passivisering. För 
att svara på behoven har nätverksträffar och inspirerande kurser arrangerats. Likaså 
har frågorna belysts via våra olika kommunikationskanaler men viktigast av allt är 
förmodligen den direkta och personliga kontakten.

Märkbart både 2020 och 2021 har varit det behov av stöd som funnits i fråga om att 
hjälpa föreningar med bidragsansökningar. Föreningar som tidigare i princip skött 
verksamheten helt med egna medel och intäkter har varit tvungna att hitta externa 
medel. Under året har även hjälp i föreningstekniska frågor varit större än vanligt. 
Genom uteblivna evenemang har fältet haft tid att fundera på nya stadgar, uppdatera 
hemsidor, medlemsregister med mera.

Restriktionerna och pandemiläget har tvingat fram kreativa lösningar. På bilden ses Pörtom UF:s korvträd, coronasäkra individuellt 
förpackade grillkorvar för deltagare i sportlovsprogram. Deltagarna fick själva sköta om plockningen och grillningen.



Föreningshus

Föreningshusen utgör en förutsättning för att driva verksamhet lokalt. Under 2021 har 
frågor kring finansiering av husens renoveringar och deras långsiktiga överlevnad va-
rit ett tema, både internt och i dialog med olika finansiärer. För att kartlägga behoven 
och föreningarnas realiteter har under året en enkät riktad till medlemsföreningarna 
planerats. Genom kartläggningen fås underlag dels för strategier, dels för lobbyarbe-
tet mot finansiärer, stat och kommuner. Enkäten är planerad att utföras som en pilot i 
Österbotten våren 2022 och därefter i övriga Svenskfinland. 

SÖU:s styrelse har en viktig roll gällande föreningshusen i att årligen ge utlåtanden 
kring stödansökningar för renoveringsbidrag från Finlands Hembygdsförbund. 2021 
fördelades 85.000 € åt SÖU:s föreningar.
   Under året fungerade SÖU som samarbetspartner med projektet ”Hållbart distans-
arbete” (ägt av Centria och Novia) som arbetar för att få UF-lokalerna som hubbar för 
distansarbete vilket skulle öka användningsgraden av husen. Bland annat arrangera-
des en lyckad pilot i Malax UF.

Föreningshusen behöver ständigt underhåll. I Wasa UF Skatila valde man 2021 att täcka in den gamla fasaden i behov av renove-
ring med en ny i vinyl. Materialet sägs vara tåligt och underhållsfritt, utfallet i Skatila intresserar säkert andra föreningar i samma 
situation.



Kultur

Under 2021 har SÖU ordnat en rad digitala kurser i syfte att stöda föreningar med 
kulturverksamhet, bland annat en föreläsning om hur man producerar sketcher för 
webben och en föreläsning om hur man regisserar amatörteater. 

Under april månad kunde den som ville köpa en biljett till SÖU:s Digitala Revykaval-
kad som strömmades på NetTicket. Sju föreningar spelade in sketcher till den digitala 
kavalkaden och de delade på intäkterna. 300 enskilda biljetter såldes och kavalkaden 
gav SÖU och de medverkande föreningarna nyttiga erfarenheter.

SÖU:s mobila biograf har på grund av restriktionerna inte kunnat vara i så flitig an-
vändning i föreningarna. Biografverksamheten sköts i samarbete med Filmcentrum 
Botnia. 

Coronarestriktionerna omöjliggjorde pidrospel och SÖU:s pidroturneringen inhibera-
des säsongen 2020–2021.

Victor Ohlis och Niklas Svartbäck från Vörå UF medverkade i Den Digitala Revykavalkaden med nyskrivet material.



ÖP - Vår medlemstidning

Fyra nummer av ÖP utkom under 2021. Upplagan har legat på 40 200 exemplar. I tid-
ningen var vi under 2021 extra måna om att lyfta fram de (få) evenemang som kunde 
ordnas i föreningarna i det rådande läget.  En satsning på faktaartiklar som reder ut 
administrativa frågor som är aktuella i en stor del av föreningarna har också gjorts.

Under slutet av året inleddes även en proccess kring en grafisk uppfräschning av tid-
ningen, något som syns konkret under 2022.

I slutet av 2021 kom information om att priser för både tryck och distribution kraftigt 
höjs under 2022 vilket medförde ett stort arbete med beräkningar, värde- och behovs-
diskussioner. Trots att prishöjningarna i sig är negativa gav processen ändå något 
positivt, återigen konstaterades att ÖP fyller en viktig funktion, är väl mottagen och 
bör prioriteras inom verksamheten. Höjningen av produktionskostnaderna ledde även 
till att annonsintäkterna fick ses över.

Föreningarnas evenemang har en given plats i ÖP, till exempel skrev vi om Pedersöre Teaters sommarteater ”Bröderna Lejonhjärta”. 
På bilden Cajsa Östman och Nathalie Riska. Foto: Hanna Östman



Samarbete

Under 2021 samarbetade SÖU med fler aktörer än vanligt, och fick genom det nya im-
pulser till verksamheten och föreningarna men även möjlighet att lyfta medlemmar-
nas situation hos andra organisationer. Under året var SÖU med som samarbetspart i 
bl.a följande större projekt:
”Kulturresiliens i det nya normala” (KulturÖsterbotten), ”Ung 2021” (HSS Media m.fl),
”Pepp 2” (Nykterhetsförbundet Hälsa & Trafik), ”Hållbart distansarbete” (Centria och 
Novia), ”Boden Live” (Yrkesakademin i Österbotten).

I slutet av året skapades ett nytt regionöverskridande samarbetsprojekt, ”Unga har 
ordet”, kring barn och ungas inflytande i föreningarna tillsammans med Åbolands 
Ungdomsförbund. Finansiering erhölls i december.

Precis som tidigare år var samarbetet med SFV kring kurser och utvecklingsarbete 
mycket omfattande, likaså samarbetet inom den egna rörelsen med övriga landskaps-
förbund och medlemsföreningarna.

I samarbete med projektet Hållbart distansarbete genomförde SÖU en pilot under namnet Fredagshubben i Malax UF. Under da-
gen kunde man arbeta själv i lugn och ro eller sitta gemensamt med andra. Fredagshubben svarade på både tekniska och sociala 
behov och en fortsättning efterlystes bland deltagarna. Foto: Josefine Silfver



I februari 2021 var det premiär för SÖU:s podcast Österbottniska Podden. Podcasten 
produceras av Jonas Bergqvist och åtta avsnitt utkom under fjolåret. Varje avsnitt av 
podden har ett tydligt föreningsfokus och föreningsaktiva från hela SÖU:s område har 
fått komma till tals. Podden är ett komplement till ÖP och förhoppningen är att vi når 
en delvis ny målgrupp. Mottagandet har varit positiv och podden får en fortsättning 
under 2022.

Podden har gett en möjlighet att gå in djupare på aktuella ämnen än vad en kort text 
på sociala medier tillåter och har samtidigt en relativt kort produktionstid.

Kort efter det att Malin Haka valdes till SÖU:s nya ordförande intervjuades hon av Jonas Bergqvist i Österbottniska Podden. Jonas 
Rönnqvist, SÖU:s verksamhetsledare, medverkade också i avsnittet.

Österbottniska Podden



Information & IT

Eftersom verksamheten i föreningarna var begränsad på grund av pandemin passade 
många förenignar på att sätta tid på administration och teknik. Det tidigare så kallade 
förbundswebbpaketet innehållades hemsidor, medlemsregister och olika digitala verk-
tyg åt föreningarna användes flitigt vilket medförde arbete med support från SÖU:s 
sida. Tjänsterna erbjöds precis som tidigare kostnadsfritt åt föreningarna som en del 
av medlemsförmånerna, med huvudsaklig finansiering från Svenska Kulturfonden. 

Arbetet och stödfunktionerna kring digitalisering av material i föreningarna fortgick. 
SÖU:s digitaliseringsutrustning är i flitig användning.

Föreningsposten med info om olika bidrag, lagförändringar, restriktioner och andra 
aktualiteter skickades ut kontinuerligt under året. Likaså den egna hemsidan, konton 
på Facebook och Instagram möjliggjorde snabb kommunikation kompletterade med 
Österbottniska Podden och Österbottniska Posten.

Revyverksamheten vid UF Svanen i Monå inleddes för över 45 år sedan och det ska firas. Men på grund av pandemin har 
jubileumsfesten fått vänta och ännu är inget datum spikat. Som förberedelse inför festen digitaliseras nu gammalt revymaterial med 
hjälp av SÖU:s utrusning som finns tillgänglig för medlemsföreningarna.



Talkodagen

Lördagen den 11 september ordnades ”Den stora Talkodagen” vid föreningshusen i 
Österbotten. Evenemanget som hölls för andra gången gav en möjlighet för förening-
arna att bjuda in byborna till lokalerna för att ta del av talkogemenskapen, ett perfekt 
tillfälle för nya intresserade att testa på föreningslivet. Samtidigt lärde deltagarna 
känna andra bybor, talkodagen fungerar som nyrekrytering i föreningarna. Evene-
manget och deltagande föreningar uppmärksammades i radio och tidningar.

17 föreningar deltog med lokala talkon från Karleby i norr till Skaftung i söder. Sam-
manlagt jobbade 209 personer på talko under dagen och 25 av dem var nya talko-
deltagare. Totalt arbetade de 644 timmar inklusive den obligatoriska kaffepausen. 
Volymerna 2021 var något mindre än första gången dagen ordnades, dels på grund av 
pandemin, dels på grund av inhiberade evenemang vilket medförde mindre behov av 
verksamhet.  SÖU besökte alla medverkande föreningar och bjöd på kaffe och bullar 
åt deltagarna.

Sanna-Sofia, Isak och Tom Heir undersöker Wassor UF:s pannrum och planerar bidragsansökan inför byte till bergvärme. Föreningen 
var en av de 17 som deltog i Den stora Talkodagen 2021.



Om oss

SÖU har under 2021 haft fyra anställda på det så kallade centralkansliet samt ett 
stort antal tillfälligt anställda som kursdragare och utomstående experter. Förbundets 
styrelse som representerar de åtta ungdomsringarna har sammankommit till sex pro-
tokollförda (digitala) möten under året. 

Bortsett från den primära uppgiften med att direkt stödja medlemsföreningarna och 
barn och unga i landskapet generellt har kontakter med samarbetspartners, myndig-
heter, finansiärer och politiker varit krävande och viktiga. Att bevaka föreningarnas 
position och olika finansieringskällor har varit extra viktigt de senaste två åren.

De personliga besöken till föreningarna, fältarbetet, har varit mycket begränsade un-
der året. Vanligen besöks drygt hälften av medlemmarna och 2021 handlar det om en 
fjärdedel, istället har tätare kontakter hållits med digitala hjälpmedel och telefon. Vi 
hoppas dock på en förändring under 2022, UF-rörelsen är bäst live!

SÖU:s ordförande Lenita Hjortman samt verksamhetsledaren Jonas Rönnqvist träffade forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen 
och riksdagsledamot Mikko Ollikainen i september och belyste bl.a behovet av coronastöd, statliga renoveringsbidrag samt lagstift-
ning som påverkar föreningarna.



2021 • Konkreta åtgärder

12.1  Digital kurs i föreningskunskap 
26.1 Styrelsemöte 
9.2  Digital kurs om föreningens hemsida 
11.2  Digital kurs om föreningens stadgar 
18.2  Digital kurs om medlemsregistret i Desky
12.3 Podd om SÖU och verksamheten
16.3  Introduktion till sociala media för föreningar med ÅUF 
20.3 Podd om revyverksamhet
20-21.3  Repetitionskurs för ordningsvakter online 
23.3 Styrelsemöte 
31.3  Föreläsning med Annika Åman: Att regissera (amatörer)
27.3 Utgivning ÖP 1/2021 
1.4  Premiär för Den Digitala Revykavalkaden på NetTicket 
10.4-30.5 Grundkurs för ordningsvakter online 
14.4  Barnprojektet: Kom igång med barnverksamhet
21.4  Barnprojektet: Gruppdynamik 
26.4  SÖU:s vårmöte 
28.4  Barnprojektet: Skapa teater med barn
4.5  Föreningsutveckling med TALKO Österbotten 
11.5 Nätverksträff för evenemangsarrangörer
24.5 Styrelsemöte 
27.5 Podd om evenemang och corona 

1.6 Dubbalavsnitt av podden om den finlandssvenska
  amatörteatern och inför sommarteatersäsongen
12.6 Utgivning ÖP 2/2021 
15.6 Barnprojektet: Introduktion till utomhuspedagogik
23.6 Styrelsemöte 
11.9 Den stora talkodagen
25.9 Utgivning ÖP 3/2021 
30.9 Handboken Barnverksamhet i föreningen publiceras
12.10 Styrelsemöte 
13.10  Barnprojektet: Ordna läger för barn och unga
18.10  Den första omgången spelades i SÖU:s pidroturnering
 säsongen 2021–2022
18.10  Podd om att skriva humor med KAJ
19.10  Ringträff i Kronoby 
21.10  Ringträff i Jeppo 
26.10  Ringträff i Töjby 
28.10  Ringträff i Skatila 
16.11  SÖU:s höstmöte
19.11 Pilot för distansarbetsdag i UF-förening, Malax UF
4.12 Utgivning ÖP 4/2021
5.12  Podd med SÖU:s nya ordförande 
21.12 Styrelsemöte 

Jesper Ahlvik, Rickard Nybacka och Bojan Tikkakoski är glada och tacksamma för renoveringsbidraget som möjliggör att Essegården 
kan få nytt plåttak. Kurser, nätverksträffar och enskild konsultation kring just finansiering och bidrag är återkommande inom SÖU:s 
verksamhet.

Mycket av det SÖU gör sker mellan en enskild förening och förbundet, olika former av rådgivningsverksamhet. Likaså finns det 
mycket som händer mellan SÖU och andra organisationer. Vi vill ändå visa ett plock av allt det som sker för ”alla”. Den öppna 
verksamheten riktar sig inte bara till den egna rörelsen utan principen är att alla som vill får vara med så länge utrymme finns.



Ekonomi & Resultat

Coronapandemin gav avtryck i ekonomin för 2021. En del planerade projekt sköts på 
framtiden, personalen arbetade till stora delar på distans och färre fysiska förenings-
besök gjordes. Den totala omsättningen blev lägre än budgeterat, till stor del på grund 
av projekt som inte startade enligt plan. Drygt 60% av den totala budgeten förverk-
ligades 2021, endast 15% av projektbudgeten genomfördes. 91 % av kostnaderna i 
bokslutet hör till centralkansliet, siffrorna påvisar det tydliga fokus verksamheten haft 
på barn och unga och medlemsservice under året. Resekostnaderna är märkbart lägre 
än budgeterat, istället har de administrativa köptjänsterna ökat då förbundet tagit i 
bruk nya digitala verktyg. 

En del av SÖU:s verksamhet sköts via ett aktiebolag på grund av skattemässiga skäl. 
Utgivning av ÖP, bokföringstjänst åt föreningar och uthyrning av kansliutrymmen sköts 
alla via Sidwill men arbetsinsatsen görs av anställda på SÖU eftersom det är frågan 
om vår egna medlemstidning och tjänster åt medlemsföreningar.

För föreningarna är ofta uppvärmingen en av de mest betydande utgifterna. På bilden SÖU:s ekonomiansvarige Jenny Nyman (i 
mitten) på besök i Petalax UF:s nyrenoverade pannrum, en lokal som numera drivs med bergvärme. Foto: Jonas Bergqvist



Medlen 2021 kommer från:                €  Huvudsakligt ändamål

Svenska kulturfonden 130 000,00 35,68% Verksamhetsbidrag, förbundswebbpaket
Statsunderstöd  61 650,00 16,92%  Barn- och ungdomsverksamhet
Regionförvaltningsverket 18 204,00 5,00% Projektbidrag, utvecklingsprojekt
Brita Maria Renlund 15 000,00 4,12% Barn- och ungdomsverksamhet
Dividend- och ränteintäkter 20 002,00 5,49% Allmän verksamhet
Medlemsavgifter 7 350,00 2,02% Allmän verksamhet
Svenska Folkskolans Vänner 5 248,00 1,44% Kurser, projektbidrag
Intäkter från ordinarie verksamhet 4 446,00 1,22% Allmän verksamhet
Svensk-Österbottniska Samfundet 6 500,00 1,78% Verksamhetsbidrag
Nygrén Eugene & Elisabeth 2 000,00 0,55% Verksamhetsbidrag
Konstsamfundet 3 000,00 0,82% Verksamhetsbidrag
Gesellius Emilie & Rudolf 4 000,00 1,10% Verksamhetsbidrag
William Thurings stiftelse 2 000,00 0,55% Verksamhetsbidrag
Waldemar von Frenckell 2 500,00 0,69% Verksamhetsbidrag
Aktiastiftelsen i Korsholm 1 000,00 0,27% Projektbidrag
Aktiastiftelsen i Vasa 1 700,00 0,47% Projektbidrag
KulturÖsterbotten 500,00 0,14% Projektbidrag
Annonsintäkter ÖP 63 141,00 17,33% Utgivning av ÖP (ej med i bokslut, separat bolag)
Övriga ÖP-intäkter 10 565,00 2,90% Allmän verksamhet (ej med i bokslut, separat bolag)
Uthyrning av kansliutrymme 1 750,00 0,48% Allmän verksamhet (ej med i bokslut, separat bolag)
Bokföringstjänster 3 776,00 1,04% Allmän verksamhet (ej med i bokslut, separat bolag)

Totalt 364 332,00 100,00 %

Finansiering
För att trygga verksamheten har SÖU under senaste år strävat till att bygga upp en 
bred finansieringsbas, en blandning av eget kapital, fonder och stiftelser samt pro-
jektbidrag. Intäkternas och bidragens storlek varierar men alla är en viktig bit i ett 
stort pussel. Genom bredden i de inkomna medlen blir förbundet mindre sårbart vid 
förändringar hos enskilda finansieringskällor.

År 2021 stod  fonder och stiftelser för  45% (165.000 €), egna intäkter/medel för 31% 
(111.030 €), statsunderstöd för 17% (61.650 €) och projektbidrag för 7% (26.652 €). 
Andelen projektfinansiering är i regel betydligt högre men besked om stöd kom sent 
under året och får därmed sitt utfall under 2022 i huvudsak.



Bokslut för 2021
BALANSRÄKNING 31.12.2021 31.12.2020
    
BESTÅENDE AKTIVA    
 Immateriella tillgångar   
  Övriga immateriella tillgångar 7 996,17 15 992,31
 Materiella tillgångar   
  Maskiner och inventarier 5 981,79 4 330,13
 Placeringar   
  Andelar i företag inom samma koncern 8 545,54 8 545,54
  Aktier och andelar 62 983,01 62 983,01
SUMMA BESTÅENDE AKTIVA 85 506,51 91 850,99
    

RÖRLIGA AKTIVA    
 Kortfristiga fordringar   
  Kundfordringar 1 691,10 2 153,80
   Övriga fordringar 9,00 6,50
   Resultatregleringar 1 394,49 2 754,49
   Kassa och banktillgodohavanden 72 799,39 83 813,91
SUMMA RÖRLIGA AKTIVA 75 893,98 88 728,70
    
SUMMA BALANSRÄKNING AKTIVA  161 400,49 180 579,69   
 
    
    
PASSIVA    
    
 Eget kapital   
  Balanserat överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 96 142,83 96 698,93
  Räkenskapsperiodens överskott/underskott 2 243,68 -556,10
 Summa eget kapital  98 386,51 96 142,83
    
 Främmande kapital   
 Långfristigt   
  Skulder till penninganstalter 0,00 27 641,42
 Summa långfristigt främmande kapital 0,00 27 641,42
    
 Kortfristigt   
  Skulder till penninganstalter 0,00 3 850,00
  Erhållna förskott 25 000,00 18 903,68
  Leverantörsskulder 63,61 89,06
  Övriga skulder 6 691,17 6 873,27
  Resultatregleringsskulder 31 259,20 27 079,43
 Summa kortfristigt främmande kapital 63 013,98 56 795,44
    
 Summa främmande kapital totalt 63 013,98 84 436,86
    
SUMMA BALANSRÄKNING PASSIVA  161 400,49 180 579,69



Bokslut för 2021
    
RESULTATRÄKNING 1.1 – 31.12.2021 1.1 – 31.12.2020
ORDINARIE VERKSAMHET    
    
INTÄKTER   3 945,53 2 613,70
    
KOSTNADER    
   Personalkostnader -193 330,25 -209 988,16
   Avskrivningar -9 990,08 -9 439,52
   Övriga kostnader -78 965,65 -75 708,64
SUMMA KOSTNADER  -282 285,98 -295 136,32
    
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -278 340,45 -292 522,62
    
TILLFÖRDA MEDEL    
   Intäkter 7 850,00 10 261,00
    
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 7 850,00 10 261,00
    
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -270 490,45 -282 261,62
    
INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET    
   Intäkter 20 002,50 12 003,08
   Kostnader -570,05 -815,59
    
SUMMA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET 19 432,45 11 187,49
    
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -251 058,00 -271 074,13
    
ALLMÄNNA UNDERSTÖD 253 301,68 270 518,03
    
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) 2 243,68 -556,10



Medlemsförteckning 2021
Första ringen
Emet Folkpark
Första Ungdomsringen
Högnabba UF
Karleby UF
Kronoby UF & NF
Nedervetil HF
Nedervetil UF
Småbönders UF
Stiftelsen Torgare
Såka UF
Terjärv UF
Öja UF

Andra ringen
Andra Ungdomsringen
Essegården
Forsby På Toppen
Fristaden
Kållby Samlingshus
Kållby UF
Lappfors UF
Lillby UF
Musikcafé After Eight
Pedersöre Teaterförening
Pedersöre UF
Purmo UF 
Sandsund områdesförening
Sundby UF
Teater Jacob
Ytteresse UF 
Överesse UF

Tredje ringen
Jeppo UF
Juthbacka teaterförening
Kovjoki UF

Lillö garantiförening
Markby UF
Munsala UF
Nykarleby UF
Pensala UF
Socklot UF
UF Svanen
Ytterjeppo BF

Fjärde ringen
Bertby UF & HF
Hellnäsnejdens UF
Keskis BF
Kimo UF
Komossa UF
Kärklax UF
Maxmo HF
Oravais Teater
Oravais UF
Rökiö biblioteksförening
UF Kusten (i vila)
Vörå UF

Femte ringen
Björkö UF
Dockteatern Lilla Åsnan
The Doo-bop Club
Femte Ungdomsringen
Film i Österbotten
Finlands Svenska Rollspelsförening 
Eloria
Gerby UF
Grönvalla UF (i vila)
Iskmo-Jungsund UF
Kaboom
Karperö UF
Koskö HF

Kvevlax UF
Munsmo HF
Norra Vallgrund UF
Omställning Österbotten
Ostrobothnia LAN Association
Petsmo UF
Replot byaråd
Replot UF
Rönnvik HF
Singsby HF
Skafferiet at Ritz
Skäriteatern
Smedsby UF
Solf UF
Sundom UF
SÖU:s kamratförening
Tölby HF
UF Havsbandet
UF Hoppet
UF Skärgården
Understödsföreningen för Korsholms 
Teater
Vallvik HF
Vasa bridgeklubb
Vikingborg UF & HF
Västerhankmo UF
Wasa UF Skatila
Wassor UF
Österhankmo HF & UF

Sjätte ringen
Art in Malakta
Bergö UF
Harrström UF & HF
Korsbäck BF
Korsnäs UF & BF
Malax IT förening

Malax UF
Molpe UF
Nyby BF
Petalax HF
Petalax UF
Taklax UF
UF Strimman
Åminne folkpark
Övermalax UF

Sjunde ringen
Böle UF
Norrnäs UF
Nämpnäs UF
Närpes UF
Närpes Teater
Pjelax UF
Pörtom UF
Rangsby UF Fagerö
Töjby UF
Yttermark UF
Övermark UF

Åttonde ringen
Dagsmark UF
Henriksdals BF
Härkmeri UF
Korsbäck UF
Lappfjärd UF
Sideby UF (i vila)
Skaftung UF
Stiftelsen Kilens hembygdsgård i 
Sideby
Svenska föreningen Brahegården
Tjöck & Påskmark UF
Uttermossa UF
Ömossa UF

Under 2021 bestod SÖU av åtta ungdomsringar med totalt 130 föreningar varav 3 var i vila.

Styrelsen 2021
Styrelsen representerar medlemsföreningarna och fältet. Under 2021 höll styrelsen 6 protokollförda möten och mellan dessa hölls kontinuerlig kontakt genom bl.a e-post 
och styrelsens slutna Facebookgrupp. Medelåldern för styrelsen var vid ingången av 2021 28 år och 11 av 19 ledamöter var 28 år eller yngre. För ett ungdomsförbund 
ses det som rimligt att styrelsen består av tillräckligt många som representerar ungdomar åldersmässigt. Av ordinarie medlemmar var 60% kvinnor och 40% män (inkl. 
suppleanter 75% kvinnor och 25% män).

Ordförande: 
Lenita Hjortman

Medlemmar 
(ring, ordinarie • suppleant):
1: Maria Tokou• Ilja Holmqvist  
2: Richard Nylund• Jessica Påvall   
3: Victoria Lassander-Sandin • Ann-Marie Andersson 
4: Markus Påhls • Tamara Gammelgård    
5: Christian Rönn • Fanny Lithén   

 

6: Linn Nyholm • Maria Mann    
7: Johan Sten • Maria Österberg    
8: Ida Patoranta • Jessica Mattila  
 
Skolungdomens representant:
Jenny Backström • Ida Björkman   


