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Allmänt
SÖU är en takorganisation med ungdoms- och kulturföreningar som medlemmar. Primärt arbetar vi
för medlemsföreningarnas utveckling, samt ger stöd och råd i olika former genom kurser, nätverksträffar, publikationer och möten.
Vår huvudsakliga målgrupp är barn och unga. De når vi dels genom direkt verksamhet, dels genom
åtgärder som ger medlemsföreningarna verktyg och resurser att driva barn- ungdomsverksamhet.
De tre största gemensamma nämnarna bland SÖU:s medlemsföreningar är verksamhet riktad till
unga, ägandet av en egen fastighet, och kulturverksamhet.
SÖU växer något varje år och under 2020 ökade medlemsantalet till 126 medlemsföreningar. Förening nummer 126 är Fristaden i Jakobstad som strävar till arrangera trygg och kvalitativ verksamhet
för barn och unga.
(På pärmen ses Såka UF. Trots att föreningen har långa anor kom de med som medlemmar i SÖU först vid årsskiftet 2019-2020. Föreningen uppmärksammades i ÖP
1 / 2020.)

Covid-19 & verksamheten
2020 blev ett annorlunda år. Covid-19 satte käppar i hjulen för det mesta några månader in på året. SÖU insåg
relativt snabbt att situationen blir långdragen och aktiverade en förändringsprocess med målet att genomföra
verksamheten som planerat så långt som möjligt men i anpassad form. Likaså insågs behovet av att hålla föreningarna och deras medlemmar engagerade, något som också kommer att färga 2021.
Målen i planen för 2020 kunde till stora delar genomföras. Det som fick inhiberas var de stora publika och profilhöjande evenemangen, främst Johannesgalan och Den Stora Talkodagen. Övrigt genomfördes som planerat om
än i digital form.
Den stora förloraren 2020 var alla våra föreningar, som är beroende av intäkter från evenemang och uthyrningsverksamhet. Här vill vi rikta ett extra tack till Svenska Kulturfonden som genom sitt extrainsatta stöd ”Huset mitt
i byn” hjälpte många föreningar.
Trots att ekonomin är hårt belastad i föreningarna är de flesta vid gott mod. Pandemin har fört med sig en ökad
kontakt mellan föreningarna och SÖU, som stöd och bollplank. Deltagandet i en del aktiviteter har ökat och SÖU
har i större utsträckning fått fungera som en samlande kraft när lokal verksamhet uteblivit.

Verksamhet fick förändras och digitaliseras, från SÖU:s sida var det viktigt att engagera föreningarna och även deras medlemmar. På bilden en digital skattjakt som genomfördes i Korsnäs och som fungerade som exempel för
andra föreningar i reportage i ÖP.

Barn & Ungdomar
Under 2020 var SÖU medarrangör till skrivtävlingen ”Text”. Temat för tävlingen var prestation och
tävlingen riktade sig till barn och unga mellan 13 och 24 år. Idén med projektet där skrivtävlingen
”Text” ingick var att väcka lusten att läsa och skriva hos unga. Över 100 bidrag skickades in och de
vinnande texterna publicerades av HSS Media och i ÖP. Arrangörer var HSS Media, Förlaget, SÖU,
Svenska kulturfonden, Söfuk, CLL, Läsambassadörerna och Unga Scenkompaniet.
Hösten 2020 inleddes projektet ”Kompetenshöjning inom barnverksamhet”, utförligare beskrivning
om verksamheten på sidan ”projekt”.
Rådgivning kring barnläger, vad man kan ordna och med vilka begränsingar tog mycket tid i anspråk
2020. Glädjande nog ville föreningarna upprätthålla barnverksamhet så långt som möjligt trots rådande pandemi. SÖU fungerade som bollplank och inspiratör för många föreningar och bidrog till
att aktiviteter arrangerades lokalt och även som stöd i bidragsansökningar.

Barnverksamheten i föreningarna är viktig. På bilden Nämpnäs UF som 2020 fixade till en lekpark invid sin lokal.

Medlemmar
Under 2020 var kontakten till medlemsföreningarna tätare än vanligt, behovet av stöd och hjälp var
större än på många år. SÖU fick en viktig roll i att hjälpa till i föreningarnas digitaliseringsprocess,
allt från konkret verksamhet till att bistå med plattformer för digitala möten och signeringar. SÖU
fick fungera som en länk mellan föreningar och myndigheter, informationen som gavs från myndighetshåll var inte alltid enkel att tolka.
Tidigt på våren konstaterades även att en viktig uppgift var att koppla samman människor, den
sociala funktionen, likaså att bibehålla engagemnag och knyta människor till föreningarna för att
minska risken för bortfall lokalt. Med detta som grund arrangerades kurser, seminarier och nätverksträffar online, dels med traditionell teman (ordningsvakter, teaterkurser o.s.v) men även rent
populärkulturella föreläsningar.
En viktig uppgift under året var även att fungera som språkrör och lyfta medlemmarnas situation
mot press, finansiärer och beslutsfattare.
Nya sätt att få inkomster krävdes i föreningarna 2020. På bilden ses Pedersöre UF packa take away-kassar med bröd till morsdag, till midsommar sålde föreningen hemstekta köttbular med mera enligt
samma system. Efterfrågan var stor.

Föreningshus
Föreningshusen stod närmast oanvända 2020, det hindrade dock inte verksamhet som tangerar
dem. Österbottniska föreningar var flitiga att söka om statliga renoveringsbidrag för sina hus och
SÖU var behjälplig i processen åt de föreningar som behövde stöd. SÖU deltog i arrangerandet av en
besöksturné till föreningar med renoveringsbehov tillsammans med Finlands Hembygdsförbund som
årligen beviljar renoveringsbidrag.
Under året har SÖU hållit tät kontakt med finansiärer kring stöd- och hjälp för föreningshus. Ärendet
kändes extra aktuellt under 2020, genom att intäkterna för föreningarna var obefintliga fanns ej
heller medel till olika renoveringsprojekt. Detta leder till ett ackumulerat underskott, eller närmast
en ökning på befintligt underskott och fastighetsfrågan kräver långsiktig bevakning även framöver.
I slutet av året skickade SÖU ett brev till alla kommuner i verksamhetsområdet, riksdagsmän, tjänstemän, finansiärer och påverkare för ett belysa föreningarnas problematik och framförallt den särställning föreningarna har genom sitt fastighetsinnehav. Trots att verksamheten långt var på paus är
driftskostnaderna fortlöpande. Lobbyarbete ledde bl.a till extra stöd och möjligheter till förskott på
kommunala bidrag och hade således effekt, med lokala variationer.

På bilden ses Lasse Majuri från Finlands Hembygdsförbund på besök i Solf UF tillsammans med SÖU och föreningens representanter. Solf var en av de föreningar som sökte om statliga renoveringsbidrag
genom SÖU 2020.

Kultur
Kulturen är vanligen föreningarna viktigaste verksamhet, dels rent konkret i sig men även ekonomiskt. På grund av de begränsningar som rådde 2020 fick verksamheten omformas. För evenemangsarrangerande föreningar fanns en oro att deras medlemmars ordningsvaktskort skulle förfalla eftersom fysiska kurser ej kunde arrangeras. SÖU utarbetade ett lov från Polisen att arrangera kurserna
online med delar fysiskt utomhus i små grupper. Detta motverkade ett bortfall av funktionärer som
på sikt kunde fått betydande konsekvenser i föreningarna.
Årets första kvartal var vår mobila biograf i flitig användning, framförallt filmer riktade till barn
och ungdomar drog stor publik. Biografverksamheten utvecklades genom det nya samarbetet med
Filmcentrum Botnia.
Eftersom fysisk verksamhet inte kunde hållas gjordes en extra satsning på kurser online riktade till
kulturaktörer. Vår viktigaste roll för kulturföreningarna 2020 var att fungera som informatör och
påverkare, kontakten med myndigheter, press och föreningar var stor och regelbunden. De få evenemang som kunde arrangeras i föreningarna kändes extra viktiga att lyfta upp.
Kulturverksamheten bestod främst av kurser och nätverksträffar 2020 fram om konkreta evenemang. SÖU:s mobila biograf hann dock turnera under årets första tre månader i ett nytt lyckat samarbete med
Filmcentrum Botnia.

ÖP - Vår medlemstidning
Ungdomsföreningsrörelsens egen tidning Österbottniska Posten utkom planenligt med fyra nummer
under året, vardera i över 40.000 exemplar. Rollen som bevakare och språkrör för rörelsen var extra
viktigt under året men även möjligheten att fungera som inspiratör och påvisa nya verksamhetsformer och metoder för föreningarna, detta parallellt med att förtydliga föreningarnas situation mot
allmänheten.
Under 2020 samarbetade ÖP med Förbundsarenans tidskriftskampanj och utvecklade verksamheten
med andra finlandssvenska tidsskrifter genom kurser, seminarier och nätverksträffar. I kampanjen
’’Kolla vad jag läser och gissa vem jag är’’ (videoinslag på some) lyfte finlandssvenska profiler upp
olika tidsskrifter, biskop Bo-Göran Åstrand berättade att han läser ÖP för att hålla sig ajour med vad
som händer på den österbottniska slätten.
I slutet av året inleddes planeringen av en podd för att bredda ÖP:s verksamhet och premiär sker i
mars 2021. Podden är tänkt att kunna lyfta upp profiler inom UF-rörelsen på ett djupare plan.
Biskop Bo-Göran Åstrand, österbottning i exil, läser gärna ÖP för att veta vad som händer i hemsoporna. Skärmklipp från Förbundsarenans tidskriftskampanj.

Samarbete
Under 2020 samarbetade SÖU med en mängd aktörer, dels inom ramen för olika projekt med andra organisationer och finansiärer men även med den egna medlemskåren samt landskapen inom
UF-rörelsen. SÖU fanns med som samarbetspart i bland annat Centrias föreningsutvecklingsprojekt
Talko Österbotten, YA:s medieprojekt Boden Live, medlem i Österbottens Organisationsdelegation
(Österbottens Förbund) med mera. Genom medverkan i dylika sammanhang ges möjlighet att lyfta
föreningarna och se till att deras utmaningar beaktas.
SÖU arrangerade tillsammans med Svenska Folkskolans Vänner (SFV) och Finlands Svenska 4H en
föreläsning under Hållbarhetsveckan kring hållbart engagemang och hur man ska räcka till. SFV hör
till SÖU:s återkommande partners i fråga om fortlöpande kursverksamhet och utvecklingsarbete.

Jenni Ahlbäck (Åminne Folkpark och Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård), Sune Glader (Karperö UF, Röda Korset) och Frida Nylund (Skafferiet Ritz) i en webbsänd paneldiskussion kring
hållbart engagemang.

Projektverksamhet
Våren 2020 avslutades projektet ”Bygdegården skede 3” med ett slutseminarium med fem föreläsningar: Föreningens synlighet och varumärke i kristider, Samverkan mellan kommunen och tredje
sektorn, Verksamhet i byar utan service och Jämlikhet och inkludering i föreningslivet. Totalt deltog
närmare 100 personer i slutseminariet.
Hösten 2020 inleddes projektet ”Kompetenshöjning inom barnverksamhet” i samarbete med SFVBildning och Folkhälsan i Österbotten. Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket och syftet
är att utveckla barnverksamheten hos medlemsföreningarna. Fokus ligger på både innehåll och
barnens och ledarnas trygghet. Under våren 2021 planeras digitala kurser för att utbilda ledare och
arrangörer i bland annat ansvarsfrågor, inkludering och pedagogiska metoder. I slutet av projektet
sammanställs en handbok med information om vad man behöver tänka på då man arrangerar barnverksamhet.
Under 2020 planerades ”Projekt Tändstickan” tillsammans med potentiella samarbetspartners och
finansiärer, ett projekt som förhoppningsvis får finansiering 2021.
En kurs kring barnverksamhet arrangerades tillsammans med Folkhälsan och Röda Korset inom ramen för projektet Bygdegården.

Information & IT
SÖU upprätthöll det så kallade förbundswebbpaketet åt sina medlemsföreningar och samtliga erbjöds kostnadsfria och moderna verktyg för IT och administration. Verksamheten inom området var
betydande under året, något som förmodligen delvis berodde på att aktiva i föreningar hade mer
tid åt administrativa uppdrag på grund av begränsningar i verksamheten. Bland annat togs en ny
helt mobilanpassad sidmall för föreningarnas hemsidor i bruk under året. Även i användning av
det centraliserade medlemsregistret märktes en ökning. Förbundswebbpaketet utgör en betydande
kostnad som är helt beroende av extern finansiering, tjänsten är dock mycket viktig och förutsätter
kontinuitet.
För SÖU:s eget informationsflöde upprätthölls en sida på Facebook och Instagram, den egna hemsidan samt digitala utskick, den så kallade föreningsposten. Föreningsposten skickades ut två gånger
i månaden med aktuell info om verksamhet, kurser, olika bidrag med mera. Därtill figurerade SÖU
flitigt i dagspressen, främst gällande föreningarnas situation under pandemin.

Informationsflödet var viktigt undet året, speciellt för evenemangsarrangerande föreningar. På bilden ses Rangsby UF fixa till terassen vid restaurangen i Fagerö Folkpark, reportage i ÖP om förhoppningarna
och farhågorna inför sommarsäsongen.

Demokrati
Arbetet med jämställdhets- och demokratifrågor blir aldrig färdigt och kan alltid optimeras. Under
2020 stod även dessa frågor i fokus, likaså möjligheter till inflytande och inkludering. Genom reportage i ÖP uppmärksammades föreningarna på tillgänglighetsaspekten i lokalerna med hjälp av
erfarenhetsexperter inom synbegränsningar och rörelsehinder. En föreläsning med temat jämställdhet och inkludering hölls för föreningarna av Malin Averstad Ryd (Make Equal, Sverige).
Precis som tidigare år sattes verksamhetsplan och budget ut för påverkan och kommentarer från fältet
innan höstmötet. I hörandet fanns möjligheter till allmänna kommentarer och inkomna åsikter har
behandlats i SÖU:s styrelse. Styrelsen har aktivt arbetat med att öka fältkontakter och transparens
för att ytterligare involvera medlemskåren i beslutsprocesserna. Detta ledde bland annat konkret till
att ringvisa Facebookgrupper startats upp där ordförande från varje förening med låg tröskel kan
dryfta ärenden med andra föreningar och deras representant i styrelsen. Ingen från SÖU:s personal
ingår, tanken är att även förbundet ska kunna kritiseras fritt i dessa grupper, kritik som i sin tur ska
leda till utveckling av verksamheten.
En del av arbetet med jämställdhet, demokrati och inkludering är tillgänglighet. På bilden erfarenhetsexperter på besök I Åminne Folkpark för att påvisa behov och vad föreningarna bör tänka på.

Om oss
SÖU:s personalstyrka uppgick till 5 personer under 2020 kompletterat med deltidsanställda, kursledare och motsvarande. Arbetet skedde merparten av året på distans. Styrelsen sammankom till sex
möten under året och därtill hölls traditionellt vår- och höstmöte. Styrelsens medelålder var låg och
åldern sänktes ytterligare i samband med nyval vid höstmötet och snittåldern torde nu ligga kring
27 år vilket får ses som rimligt i ett ungdomsförbund.
Trots att distansarbete präglade året har kontakten upprätthållits genom kontinuerliga videomöten
och fysiska träffar och kommunikationen har varit god. Likaså höll styrelsen julfest i juli. Den sociala
biten är mycket viktig för trivseln på alla nivåer i organisationen och bidrar till goda resultat.
Bortsett från SÖU:s egen verksamhet sammankom styrelsen för Sidwill, som hanterar förbundets
tidning och fastighetsinnehav genom ett separat bolag under SÖU:s inflytande. Genom Sidwill producerades och såldes olika tjänster under 2020, exempelvis fritidstjänsten inom Kornsäs kommun samt
bokföringstjänster till föreningar.
Skärmdump från SÖU:s höstmöte som denna gång hölls digitalt. I rutan ses flera personer från SÖU:s styrelse, både avgående och tillträdande, samt Tony Karlsson som valdes till ny ordförande för FSU i
samband med deras höstmöte.

2020 Konkret
Kurser och nätverksträffar 2020
18.1–2.2 Grundkurs för ordningsvakter
21.1 Nätverksträff om sociala media i Petalax
23.1 Nätverksträff om sociala media i Kärklax
24.1 FSU:s tjänstemannakonferens
1.4
Alfred Backa – Musikalverkstad
7.4
Anna Bertils – Föreningens synlighet och
varumärke i kristider
8.4
Dialog – väck upp teaterkroppen efter
vintern
14.4 Steven Frostdahl – Samverkan mellan
kommunen och tredje sektorn
15.4 Isa Lindgren Backman – Master class i
musikaler
16.4 Anci Holm – Tredje sektorns samverkan 		
med kommunen
21.4 Verksamhet i byar utan service

Övrigt
22.4
23.4
3.5
18.5
10.6
22.9
8.10
10.11
25.11
2.12
8.12
21.12

Axel Åhman – Liti snack
Malin Averstad Ryd – Jämlikhet och
inkludering i föreningslivet
Repetitionskurs för ordningsvakter
Nätverksträff för evenemangsarrangörer
SÖU:s vårmöte
Hållbart engagemang
Digital föreningsträff
Kurs kring bidragsansökningar
SÖU:s höstmöte
Digital nätverksträff om Suomi.fi
Mats Eklund: Att skriv revy – från idé till
färdigt manus
Från text till scen – hur kan man skapa
levande karaktärer

• 6 styrelsemöten hölls under året
• 30 föreningar besöktes under året (i vanliga fall 		
brukar siffran vara 3 gånger högre)
• Över 400 personer deltog i pidroturneringen
(säsong 2019-2020, finalen hölls i mars 2020
innan begränsningar trädde i kraft)
• 4 nummer av ÖP i vardera över 40.000 exemplar
• Under året hade SÖU dryga 800 följare på
Instagram, 1.300 på Facebook och hemsidan
www.sou.fi hade över 15.000 unika besök
• 126 medlemsföreningar från Karleby till
Kristinestad fördelade i åtta ungdomsringar

Pidroturneringen 2019-2020 avslutades med final i mars 2020. Som segrare bland närmare 40 lag och över 300 deltagare stod Petalax UF.

Ekonomi & Resultat
SÖU:s ekonomi består av en bred palett av olika bidrag och intäkter, alla viktiga för helheten. Efter
att ha gjort ett minusresultat 2019 har vi under 2020 lyckats balansera ekonomin och i praktiken
gjort ett nollresultat. Omsättningen är något lägre än tidigare år, till stor del beror detta på att
projektverksamheten varit mindre under året men coronapandemin har även påverkat ekonomin
till viss del, då främst resekostnaderna som minskat när fältbesöken upphörde och verksamheten
flyttade ut på nätet, likaså är de profilhöjande evenemangen som inte kunnats arrangeras 2020
kostsamma ekonomiskt.
Intäkterna från näringslivet, som är annonsintäkter för Österbottniska Posten, syns inte i själva bokslutet eftersom det rent skattemässigt är frågan om näringsverksamhet och sköts via vårt aktiebolag.
Dock är det sett till helheten intäkter som hör till SÖU eftersom de finansierar utgivningen av vår
medlemstidning.

Medlen 2020 kommer från:
Svenska Kulturfonden
Statsunderstöd
Annonsintäkter ÖP
Aktion Österbotten
Brita Maria Renlund
Dividend- och ränteintäkter
Medlemsavgifter
Regionförvaltningsverket
Svenska Folkskolans Vänner
Harry Schaumans stiftelse
Intäkter från ordinarie verksamhet
Svensk-Österbottniska Samfundet
Nygrén Eugene & Elisabeth
Konstsamfundet
Gesellius Emelie o. Rudolf
William Thurings stiftelse
Aktiastiftelsen i Korsholm
KulturÖsterbotten

€			
138 242,99
61 495,88
59 904,37
18 456,84
15 000,00
12 003,08
7 560,00
6 796,32
6 026,00
6 000,00
5 314,40
5 000,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
500,00

38,91%
17,31%
16,86%
5,19%
4,22%
3,38%
2,13%
1,91%
1,70%
1,69%
1,50%
1,41%
1,13%
0,84%
0,84%
0,56%
0,28%
0,14%

Huvudsakligt ändamål
Verksamhetsbidrag, egenandel i projekt, förbundswebbpaketet
Barn- och ungdomsverksamhet
Utgivningen av ÖP (ej del av bokslut, separat bolag)
Projektstöd, utvecklingsprojektet
Barn- och ungdomsverksamhet
Allmän verksamhet, centralkansliet
Allmän verksamhet, centralkansliet
Kompetensutvecklingsprojekt barnverksamhet
Kurser och kompetenshöjande verksamhet
Verksamhetsbidrag
Allmän verksamhet, centralkansliet
Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidrag
Kulturversamhet
Kulturverksamhet

Totalt:
355 299,88
100%
				

Bokslut 2020

Bokslut 2020
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BALANSRÄKNING
PASSIVA

BALANSRÄKNING
AKTIVA

RESULTATRÄKNING

EGET KAPITAL
Balanserat överskott/underskott från tidigare perioder
Räkenskapsperiodens överskott/underskott
EGET KAPITAL TOTALT

31.12.2020

31.12.2019

96 698,93
-556,10
96 142,83

117 055,86
-20 356,93
96 698,93

27 641,42
27 641,42

36 253,58
36 253,58

KORTFRISTIGT
Skulder till penninganstalter
Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar
KORTFRISTIGA TOTALT

3 850,00
18 903,68
89,06
6 873,27
27 079,43
56 795,44

4 320,00
8 242,99
30,71
7 426,67
36 161,02
56 181,39

84 436,86

92 434,97

180 579,69

189 133,90

PASSIVA SAMMANLAGT

31.12.2019

BESTÅENDE AKTIVA

FRÄMMANDE KAPITAL
LÅNGFRISTIGT
Skulder till penninganstalter
LÅNGFRISTIGA TOTALT

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

31.12.2020
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Övriga immateriella tillgångar
Renovering 2013
MATERIELLA TILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier
Maskiner
Inventarier

TILLGÅNGAR TOTALT

15 992,31

ORDINARIE VERKSAMHET
INTÄKTER
Deltagaravgifter
Kanslitjänster
Övriga intäkter

23 988,45

1 632,84
2 697,29
4 330,13

2 177,12
3 596,39
5 773,51

20 322,44

29 761,96

KOSTNADER
PERSONALKOSTNADER
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader

AVSKRIVNINGAR

01.01 – 31.12.2020

01.01 – 31.12.2019

1 625,00
988,70
0,00
2 613,70

5 215,00
278,45
536,00
6 029,45

-176 269,94

-210 313,66

-29 305,99
-4 412,23
-209 988,16

-36 549,17
-5 762,69
-252 625,52

-9 439,52

-9 920,65

0,00
-2 825,83
-2 514,00
-464,98
-5 804,81

-2 994,00
-2 851,15
-2 431,00
0,00
-8 276,15

Kontor och administration
Telefonkostnader
Postkostnader
Kopieringskostnader
Kontorsmaterial
Internetkostnader
Bankkostnader

Övriga verksamhetskostnader
Priser
Uppvaktningar
Rekvisita
Möteskostnader
Övrig servering
Tidningar och litteratur
Deltagaravgifter
Medlemsavgifter
Försäkringar

ÖVRIGA KOSTNADER

PLACERINGAR
Andelar i företag inom samma koncern
Fastighets Ab Bisatsen Kiinteistö Oy
Ab Sidwill Oy

136,14
8 409,40
8 545,54

136,14
8 409,40
8 545,54

62 983,01

62 983,01

PLACERINGAR TOTALT

71 528,55

71 528,55

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

91 850,99

101 290,51

Aktier och andelar
Övriga aktier

RÖRLIGA AKTIVA
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR TOTALT
KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT
AKTIVA SAMMANLAGT

Hyror
Utrymmeshyror
Leasinghyror
Hyra för bilplats
Filmhyra

Verksamhetsutrymmen
Bolagsvederlag
El
Vattenvederlag
Städning och rengöring
Småinventarier

ÖVRIGA KOSTNADER FÖR VERKSAMHETEN TOTALT

-10 621,44
-424,00
-285,05
-2 040,01
-546,10
-13 916,60

-10 621,44
-685,13
-563,35
-4 673,21
-160,38
-16 703,51

-712,70
0,00
-3 172,70
-3 885,40

-3 083,72
-118,00
-7 544,83
-10 746,55

-2 736,60
-575,00
-8 238,23
-18 729,10
-781,20
-2 286,84
-1 565,90
-34 912,87

-7 457,97
-1 675,00
-6 911,22
-21 543,82
-749,60
-2 225,34
-5 426,00
-45 988,95

-429,00
-3 824,78
-4 253,78

-3 280,44
-3 156,42
-6 436,86

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
TILLFÖRDA MEDEL
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Hyresintäkter Mobilbio

TILLFÖRDA MEDEL TOTALT
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

-1 582,45
-1 210,00
-1 497,51
-60,48
-443,40
-348,58
-5 142,42

-2 043,21
-1 615,89
-2 306,46
-73,64
-244,68
-406,45
-6 690,33

-262,34
-442,79
0,00
0,00
-1 592,92
-1 125,00
-852,00
-1 924,00
-1 593,71
-7 792,76

-312,22
-341,30
-7,11
-765,18
-6 523,69
-1 059,00
-765,70
-1 923,00
-732,21
-12 429,41

-75 708,64

-107 271,76

-292 522,62

-363 788,48

7 560,00
2 701,00
10 261,00

7 420,00
0,00
7 420,00

10 261,00

7 420,00

-282 261,62

-356 368,48

12 000,00
3,08
12 003,08

11 200,00
4,50
11 204,50

-815,59

-1 049,28

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

2 153,80

3 065,70

6,50

910,73

2 754,49

27 070,89

4 914,79

31 047,32

83 813,91

56 796,07

88 728,70

87 843,39

180 579,69

189 133,90

Resekostnader
Kilometerersättningar
Dagtraktamenten
Resekostnader

Köpta tjänster
Administrativa tjänster
Programkostnader
Kursdragare, föreläsare
Webbutveckling
Revision
Bokföringsprogram
Övriga köptjänster

Marknadsföring
Annonser
Broschyrer och trycksaker

INTÄKTER
Intäkter från andelar i företag inom samma koncern
Ränteintäkter

KOSTNADER
Räntekostnader
INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET TOTALT

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
ALLMÄNNA UNDERSTÖD
Statsunderstöd
Övriga allmänna understöd

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

11 187,49

10 155,22

-271 074,13

-346 213,26

61 495,88
209 022,15
270 518,03

63 816,60
262 039,73
325 856,33

-556,10

-20 356,93

Medlemsförteckning 2020
Andra Ungdomringen r.f
Art in Malakta rf
Bergö UF
Bertby UF & HF
Björkö UF
Böle UF
Dagsmark UF
Emet Folkpark
Essegården
Femte Ungdomsringen r.f.
Film i Österbotten
Finlands Svenska Rollspelsförening
Eloria r.f.
Forsby På Toppen
Fristaden
Första Ungdomsringen r.f
Gerby UF
Grönvalla UF
Harrström UF & HF
Hellnäsnejdens UF
Härkmeri UF
Högnabba UF
Iskmo-Jungsund UF
Jeppo UF
Juthbacka Teaterförening r.f.
Kaboom rf.
Karleby UF

Karperö UF
Keskis Byaförening
Kimo UF
Komossa UF
Korsbäck Byaförening r.f.
Korsbäck UF
Korsnäs UF & BF
Koskö HF
Kovjoki UF
Kronoby UF & NF
Kvevlax UF
Kållby samlingshus
Kållby UF
Kärklax uf
Lappfjärd UF
Lappfors UF
Lillby UF
Lillö garantiförening
Malax IT förening
Malax UF
Markby UF
Maxmo HF
Molpe UF
Munsala UF
Munsmo HF
Musikcafé After Eight r.f.
Nedervetil HF

Nedervetil UF
Norra Vallgrund UF
Norrnäs UF
Nyby byaförening
Nykarleby UF
Nämpnäs UF
Närpes Teater
Närpes UF
Omställning Österbotten
Oravais Teater
Oravais UF
Ostrobothnia LAN Association
Pedersöre Teaterförening r.f.
Pedersöre UF
Pensala UF
Petalax hembygdsförening r.f
Petalax UF
Petsmo UF
Pjelax UF
Purmo UF
Pörtom UF
Rangsby UF Fagerö
Replot UF
Rökiö Biblioteksförening
Rönnvik HF
Sandsund områdesförening
Sideby UF

Singsby HF
Skafferiet rf (Skafferiet at Ritz)
Skaftung UF
Skäriteatern r.f
Smedsby UF
Småbönders UF
Socklot UF
Solf UF
Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby
Sundby UF
Sundom UF
Svenska föreningen Brahegården rf
Såka UF
SÖU:s kamratförening
Taklax UF
Teater Jacob
Terjärv UF
The Doo-bop Club
Tjöck & Påskmark UF
Töjby UF
Tölby HF
UF Havsbandet
UF Hoppet
UF Kusten
UF Skärgården
UF Strimman
UF Svanen

Understödsföreningen för Korsholms Teater
Uttermossa UF
Vallvik HF
Vasa Bridgeklubb r.f.
Vikingborg UF-HF
Västerhankmo UF
Vörå UF
Wasa UF Skatila
Wassor UF
Ytteresse UF
Ytterjeppo Byaförening
Yttermark UF
Åminne folkpark rf
Öja UF & NF
Ömossa UF
Österhankmo HF/UF
Överesse UF
Övermalax UF
Övermark UF

