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Ungdomar

År 2017 var ett aktivt år sett ur ungdomsperspektiv. En omfattande skolturné arrangerades i början av året, ungas åsikter och fritid
och aktiviteter pejlades in. Nio skolor besöktes och cirka 3.500 elever nåddes. I evenemangsväg var det största SÖU-Rock i Forsby,
denna gång med namnet ”Pink Skithouse Party”. Närmare 1.000 deltagare kom och evenemanget gav en nytändning åt Forsby BK
gällande ungdomsevenemang. Även inom vår biografverksamhet drog barn och unga det längsta strået, av de cirka 30 föreställningarna riktade sig de flesta till barn och tonåringar. Många unga deltog även i vår kursverksamhet, främst danskurser.
På bilden: André Linman som överaskningsgäst inför finsk- och svenskspråkiga lågstadieelever i samband med projektet Demokratidisco finansierat av Svenska Kulturfonden.

Medlemmar

Den täta kontakten till medlemsföreningarna upprätthölls även 2017. Hela 99 föreningsbesök gjordes vilket får ses som ett statistiskt
rekord. Våra projekt stod för en stor del av verksamheten och naturligtvis olika former av kursverksamhet. De förfrågningar som
främst inkom från föreningshåll under 2017 kretsade kring den nya alkohollagen samt EU:s dataskyddsreform, båda två betydande
förändringar som får konsekvenser på fältet under 2018. Andelen föreningar som fick stöd och hjälp med olika bidragsansökningar
växte under året. Den årligt återkommande Johannesgalan är även en viktig samling och samtidigt exponering för rörelsen.
På bilden: Härkmeri uf under ett av årets 99 föreningsbesök, kontakten till medlemmarna är viktig.

Föreningshus

Föreningshusen är en resurs och en utmaning i föreningarna, och samtidigt den största gemensamma nämnaren bland våra medlemsföreningar. Många hus börjar uppnå en kritisk ålder och SÖU tog en aktiv roll i att informera om olika bidragsformer samt ge
stöd och hjälp med direkta ansökningar under året. Ansökningarna rörde främst bidrag från Finlands Hembygdsförbund, det så kal�lade renoveringsbidraget samt olika former av utvecklingsmedel från Aktion Österbotten. Projektet Bygdegården skede 2 fokuserades
på utökad användning av lokalerna, främst genom nytänk och olika former av samarbete mellan föreningar.
På bilden: Pannrummet är hjärtat i mången föreningslokal, även så i Vörå UF.

Kultur

Under 2017 arrangerade SÖU både SÖU-Rock och en större allsång (på Bocks bryggeri, Vasa). Allsången ordnades för att exponera
förbundets föreningar samt deras evenemang och besöktes av närmare 500 personer. På våren producerades en tidningsbilaga om
föreningarnas sommarevenemang som distribuerades i över 40.000 exemplar i Österbotten. Under slutet av året salufördes det så
kallade Revypasset med vilken innehavaren kunde besöka valfri Österbottnisk revy. Revypasset mottogs mycket väl och fanns i många
julklappssäckar. En bred kursverksamhet som stöd för de kulturproducerande föreningarna pågick under året. 2017 inleddes även ett
samarbete med Unga Scenkompaniet kring projektet ”De gränsbevakande”.
På bilden: Övning våren 2017 hos Pedersöre Teater.

Vår medlemstidning

Vår, och medlemmarnas, egna tidning ÖP - Österbottniska Posten strukturerades om helt under 2017. Från att ha utkommit med 10
nummer per år med cirka 16 sidor omformades produkten till formen av ett magazine med 32 sidor och mer men med en utgivning
på fyra nummer i året. Samtidigt ökades även upplagan från dryga 20.000 till dryga 40.000. Innehållsmässigt antog tidningen även
en klarare linje under 2017, fokus finns numera helt på föreningarna och människorna kring och i föreningarna och är SÖU:s och det
österbottniska föreningslivets språkrör och marknadsföringskanal.
På bilden: Foto från reportage om Molpe UF:s dansverksamhet sommaren 2017.

Projektverksamhet

Under 2017 pågick fyra projekt: Kulturturism (NTM-centralen, fokus på att höja besöksnivån hos kulturföreningar), Bygdegården
(skede 2, Aktion Österbotten, nya innovationer och ökad användning av föreningshusen), Demokratidisco (Svenska Kulturfonden,
språkbad och demokratifostran) samt Klockars Online (del 1 avslutades och del 2 inleddes, Aktion Österbotten, arkivprojekt). Inom
projektverksamheten genomförs sådant som vanligen inte ryms in under den ordinarie verksamheten, ofta sådana projekt som är
intensiva, drivande och ger synlighet. Projektverksamheten skapar möjligheter för både förbundet och föreningarna att utvecklas.
På bilden: The Pink Skithouseparty med cirka 1.000 besökare arrangerades i Forsby med stöd av projektet Kulturtursim. På bilden DJ Fanny.

Om oss

Under 2017 var vi i regel åtta personer (samt två kanslihundar) anställda på vårt centralkansli i Vasa varav hälften arbetade med
projekt och hälften med ordinarie verksamhet. Därtill fanns under året anställda inom vår biografverksamhet samt olika experter,
kursdragare och så vidare med tillfälliga avtal. Styrelsen, vårt högsta beslutsfattande organ, bestod i vanlig ordning av nio ordinarie
medlemmar, nio suppleanter samt en ordförande.

På bilden: I samband med höstmötet 2017 valdes Lenita Hjortman till ny förbundsordförande.

Information

Information om vår verksamhet och annat som berör medlemskåren och deras medlemmar lyftes upp både genom vår egen tidning
och sociala medier, främst Facebook och Instagram. Även den så kallade föreningsposten, ett e-postbrev riktat till aktiva på föreningsfältet, skickades ut kontinuerligt under året. Föreningsträffar, telefonsamtal och fältbesök är trots alla tekniska medel och tjänster
fortfarande det sätt som ger bäst och mest resultat. Personlig kontakt är fortfarande mest effektivt, vilket är naturligt i en folkrörelse.
Minst lika viktig som info till föreningarna är info om föreningarna utåt till allmänheten.
På bilden: I samband med vårmötet 2017 höll Patrik Back från HSS-media en föreläsning om hur föreningar ska nå över nyhetströskeln.

UF-rörelsen

Ungdomsföreningsrörelsen består av centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf och dess fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund rf NSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund rf (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf
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: Under Johannesgalan 2017 träffades närmare 200 föreningsaktivister under både högtidliga och lättsamma former.

2017 i siffror
• 452 kaffepauser
• 99 föreningsbesök
• 20 föreningsutskick
• 4 pågående projekt
• 19 styrelsemedlemmar
• 500 deltagare på allsång
• 500 följare på Instagram
• 50 deltagare i danskurser
• 1027 följare på Facebook
• 111 år sedan SÖU grundades
• 9 årsverken på centralkansliet
• 30 kurser och skolningstillfällen
• Cirka 20.000 personmedlemmar
• 200 deltagare på Johannesgalan
• Över 20.000 besök på våra hemsidor
• 2 kanslihundar (Romeo och Memma)
• SÖU-Rock med närmare 1.000 besökare
• 9 skolbesök med 3.500 elever involverade
• Närmare 500 deltagare i pidroturneringen
• 6 möten och seminarier för förbundsstyrelsen
• 30 filmförevisningar med över 2.000 besökare
• 122 medlemsföreningar från Kristinestad till Karleby
• Barnkonserter i föreningshus med cirka 500 deltagare
• 20 planer och ansökningar uppgjorda för och med föreningar
• Över 500 personer på olika informations- och aktiveringstillfällen
• Kontaktyta till över 10.000 personer via mässor och motsvarande evenemang
• Den egna tidningen ÖP med upplaga på över 40.000 exemplar fyra gånger under året

Våra medlemsföreningar 2017:
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Ekonomi & Bokslut

Ekonomin har under 2017 varit stabil och bokslutet för året är positivt. Precis som tidigare år utgörs de största intäkterna av så
kallade EU-pengar (NTM-centralen och Aktion Österbotten), verksamhetsbidrag och projektstöd från Svenska Kulturfonden samt
statsbidraget från Undervisningsministeriet kanaliserat via vår takorganisation FSU. De största kasten i bokslutet mellan budget och
förverkligat resultat beror närmast på projektverksamhet, om finansiering erhållits eller i vilken takt de förverkligats.

På bilden i bakgrunden, skärmdump från Aktion Österbottens hemsida, en av SÖU:s viktigaste finansiärer. I stapeldiagrammet jämförelse mellan budget och bokslut i procent av totalen.

Bokslut 2017

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

31.12.2017

31.12.2016

39 980,73

47 976,87

Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier

10 264,02

10 390,57

Placeringar
Andelar i företag inom samma koncern
Aktier och andelar

8 545,54
62 983,01

8 545,54
62 983,01

121 773,30

129 895,99

Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar

1 924,00

2 054,05

Övriga fordringar

4 691,50

1 424,79

Resultatregleringar

38 757,40

76 556,45

99 502,92

84 441,52

SUMMA RÖRLIGA AKTIVA

144 875,82

164 476,81

SUMMA BALANSRÄKNING AKTIVA

266 649,12

294 372,80

103 918,99
869,53
104 788,52

104 101,65
-182,66
103 918,99

55 046,08
55 046,08

60 285,02
60 285,02

Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringsskulder
Summa kortfristigt främmande kapital

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

4 873,67
83 318,29
4 230,28
8 201,73
29 544,82
130 168,79

Summa främmande kapital totalt

161 860,60

190 453,81

SUMMA BALANSRÄKNING PASSIVA

266 649,12

294 372,80

BALANSRÄKNING
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Övriga utgifter med lång verkningstid

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

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

1.1 – 31.12.2017

1.1 – 31.12.2016

8 022,00

8 846,82

-295 695,07

-273 462,62

-11 417,49

-11 459,65

-142 914,38

-116 513,19

SUMMA KOSTNADER

-450 026,94

-401 435,46

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

-442 004,94

-392 588,64

15 048,11

15 905,32

15 048,11

15 905,32

-426 956,83

-376 683,32

Intäkter

17 004,49

72,66

Kostnader

-1 416,80

-1 629,81

15 587,69

-1 557,15

-411 369,14

-378 240,47

ALLMÄNNA UNDERSTÖD

412 238,67

378 057,81

SUMMA EXTRAORDINÄRA POSTER

412 238,67

378 057,81

869,53

-182,66

INTÄKTER
KOSTNADER
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader

TILLFÖRDA MEDEL

Intäkter
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

SUMMA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)

Svenska Österbottens Ungdomsförbund - SÖU
Handelsesplanaden 10 d
65100 Vasa
www.sou.fi

