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Allmänt
SÖU (Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f) 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, nätvärksträffar, 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 ungdomsverksamhet.
De tre största gemensamma nämnarna bland SÖU:s medlemsföreningar är verksamhet riktad till
unga, ägandet av en egen fastighet, och kulturverksamhet.
SÖU närmar sig 130 medlemsföreningar och representerar över 15.000 personmedlemmar. Verksamhetsområdet omfattar främst den svensk- och tvåspråkiga kustremsan från Karleby till Kristinestad.
Planen och budgeten för 2021 presenteras till lika stora delar i text och bild som ett led i att vara
lättillgänglig och att verksamhetens syfte ska kunna förstås av så många som möjligt och vilka verksamheter SÖU bidrar till att möjliggöra.

Situation 2020-2021
Under 2020 uppstod en situation som ingen väntat sig, covid-19 tog världen i sitt grepp. Detta påverkade naturligtvis även SÖU och medlemsföreningarna. En del verksamhet fick inhiberas under 2020,
en betydligt större andel fick omformas och skötas elektroniskt. Den verksamhet som helt uteblev
och som fortfarande är relevant överförs till 2021 med förhoppningar om ett förbättrat läge.
I den verksamhet som planeras för 2021 har vi beaktat att covid-19-situationen fortfarande kan pågå.
Internt finns strategier för hur innehållet kan genomföras både fysiskt och elektroniskt, alternativt
med begränsade gruppstorlekar. Om verksamhet görs elektroniskt leder det till vissa ekonomiska
inbesparningar, samtidigt som minskade gruppstorlekar leder till ökade kostnader. Totalt sett blir det
närmast ett nollsummespel.
Genom att verksamheten varit väldigt reglerad och begränsad under 2020 finns ett stort underskott
på social interaktion, gemenskapen har lidit. Målet 2021 är att skapa kontaktytor och verksamhet,
fysiskt eller elektroniskt, i ännu större utsträckning än tidigare för barn och unga samt andra aktiva
i våra föreningar. Detta dels genom egen verksamhet, dels indirekt genom föreningarna.
Våren 2020 blev annorlunda. Ovan ses repetitionskurs för ordningsvakter hållas online.

Demokrati och inflytande
Planen för 2021 är ingen skrivbordsprodukt enbart producerad på SÖU:s kansli. Innehållet baseras
långt på kontakter med fältet och den respons vi får i direkt kontakt med medlemmar.
Ett viktigt öra mot marken är SÖU:s styrelse som består av representanter från hela verksamhetsområdet. Genom att vi är ett ungdomsförbund är en relativt låg medelålder i styrelsen en självklarhet
och snittåldern har legat kring 28 senaste år.
Ett kontinuerligt mål i vår verksamhet är att öka inflytande från fältet, på både förenings- och individnivå. SÖU:s styrelse som består av föreningarnas representanter behandlar planen först. Därefter
publiceras planen i sin helhet för utlåtande från fältet. Man kan kommentera, bidra och påverka
som förening eller privatperson, även anonymt. Inkommen respons behandlas av personal samt
styrelse och justeringar sker innan höstmötet där planen slutgiltigt slås fast.
Höstmötet är ett medlemsmöte med låg tröskel och röstlängden utgörs av föreningarnas representanter.
Paneldiskussion kring jämställdehet, en del i SÖU:s demokratiarbete. Längst till höger SÖU:s ordförande Lenita Hjortman.

Barn & Unga
Verksamhet riktad till barn och unga genomsyrar det mesta av verksamheten. Kursverksamhet och
motsvarande har ofta barnverksamhet som direkt eller sekundär mottagare, likaså har den egna
tidningen ÖP ett barn- och ungdomsperspektiv.
I slutet av 2020 inleddes projektet ”Kompetenshöjning inom barnverksamhet”. Projektet genomförs
tillsammans med SFV-Bildning och Folkhälsan i Österbotten och strävar efter att utveckla föreningarnas barnverksamhet. Projektet fortsätter under 2021 och ett fortsättningsprojekt söks utgående från
uppkomna resultat.
SÖU strävar efter att arbeta med demokratifrågor och inkludering av barn och unga internt och externt. Barn och unga är i fokus i förbundets projektverksamhet som beskrivs längre fram.
Sommaren 2021 arrangeras FSU:s evenemang Teaterkalaset som riktar sig till barn i Österbotten och
SÖU är samarbetspart kring lokala arrangemang.

Det är viktigt att barn deltar i verksamheten på alla nivåer. Bild från talko i Västerhankmo UF.

Medlemsservice
Medlemsservicen är förbundets kärnverksamhet. Centralkansliet ger kontinuerligt stöd till medlemsföreningarna i föreningsteknik, juridik och ekonomi. Relevanta kurser arrangeras med kort varsel
enligt fältets behov. Återkommande är kurser i hygienpass, förstahjälp, serveringspass och ordningsvaktskurser. Detta kursutbud möjliggör i sin tur verksamhet lokalt.
I tider av social distansiering har tredje sektorn en viktig roll att fylla. Under 2021 sätts ett större
fokus än tidigare på kontaktskapande, dels från förbund till förening men även på åtgärder för att
öka kontakten mellan föreningarna och deras personmedlemmar.
Utvecklingsarbetet genom nätverksträffar fortsätter och fördjupas, det handlar om ett konkret kunskapsutbyte mellan föreningsaktiva. SÖU skapar fysiska och digitala plattformar för möten mellan
föreningar och deras ansvarspersoner i samarbete med andra organisationer och aktörer.

Kursbehovet i föreningarna är stort, det gäller att uppfylla myndigheternas krav. Arkivbild från SÖU-Rock i Oravais.

Vår medlemstidning ÖP
Vår egen tidning ÖP, Österbottniska Posten, planeras utkomma fyra gånger under 2021 i vardera
40.000 exemplar och kommer således fortsättningsvis vara Svenskfinlands volymmässigt största
gratistidning. Tidningen lyfter fram de händelser som inte ryms i dagspressen i övrigt, föreningar,
deras problematik och framgång. Tidningen fungerar som inspiration mellan föreningarna och lyfter
de ungas vardag och verklighet.
Under 2021 inleds ett utvecklingsarbete för att komplettera papperstidningen i form av en föreningspodd. Podden och tidningen ska stödja varandra och locka mottagare åt båda håll. Genom podden
ges en möjlighet att gå djupare in i olika områden samtidigt som den ger möjlighet att få ut information mellan de fysiska tidningarna. Ett delmål är även att attrahera yngre lyssnare och producenter
av innehåll än vad papperstidningen generellt lyckas nå.

Foto till ÖP från ett reportage i Fagerö Folkpark, Rangsby. Området fixas till inför sommarsäsongen, en säsong som inte blev som planerat 2020. Genom artikeln lyftes restaurangernas restriktioner upp, något som även påverkade föreningarna.

Kulturverksamhet
Kulturen är en bärande kraft inom SÖU och dess medlemsföreningar. Föreningarna står för merparten av landsbygdens kulturinnehåll, dels genom egna evenemang, dels som upprätthållare av
utrymmen som möjliggör verksamhet.
Hela kulturbranschen, som är publikberoende, har lidiv svårt under 2020. Under 2021 kommer SÖU
att arbeta för utveckling och samarbete mellan föreningar för att optimera verksamhet samt undvika
konkurrens och överlappningar. Ett ökat intresse för teater och revy har märkts i medlemskåren, vilket föranleder utökad kurs- och stödverksamhet inom området. Rollen som språkrör och informatör
gällande föreningarnas kulturverksamhet är central 2021.
Utvecklingen av den turnerande biografverksamheten fortsätter, likaså den traditionella pidroverksamheten. SÖU fungerar även som samarbetspart i dialektfestivalen Priima 2021.

Kulturen är en av de viktigaste verksamhetsformerna lokalt och skapar identitet. På bilden teaterövning hos Korsholms Teater.

Projekt tändstickan
Föreningarnas fastigheter har under de senaste åren varit ett flitigt diskussionsämne i strategidiskussioner och utvecklingsarbete, dels med föreningarna, dels med finansiärer, myndigheter och intresseorganisationer. Föreningshusen befinner sig nu i en fas rent åldermässig där renoveringsbehoven
är stora. Bland annat verksamhetsutveckling, miljökrav, tillgänglighet och ekonomi ställer nya krav
på byggnaderna och deras användarvänlighet.
Under 2021 startas Projekt Tändstickan med fokus på fastighetsmassans utveckling. Det inbegriper
att hitta nya samarbetspartners och användningsområden för att få stabilitet och ekonomi men även
att skapa långsiktiga underhållsplaner lokalt på föreningsnivå. Vi står även inför det faktum att
många orter har ett flertal föreningshus och samtidigt ett begränsat befolkningsunderlag som står
för försörjningen, i projektet beaktas även bärigheten på sikt genom analyser. Kan man lokalt enas
kring någon eller några fastigheter? Projekt Tändstickan vill tända en glöd för helhetssyn gällande
fastigheterna som leder till en långsiktig process.

I Komossa har ungdomsföreningen köpt den avvecklade skolfastigheten för att få mer ändamålsenliga utrymmen som passar för hela byns behov. Behov av renovering och utveckling finns dock oberoende av fastighet.

Övriga projekt
Gemom projektverksamhet utvecklas ny verksamhet, föreningarna och deras medlemmar inspireras.
För 2021 finns följande projekt planerade vilka genomförs beroende på erhållen finansiering:
- Kompetenshöjning inom barnverksamhet - del 1 och 2
Projekt som fortbildar och inspirerar föreningarna till ny och kvalitativ barnverksamhet.
- De ungas förening (demokrati, engagemang och ansvar)
Samarbetsprojekt med Åbolands Ungdomsförbund, hur engageras unga? Vilka verktyg behöver de?
Hur skapas långsiktigt engagemang i ett samhälle som tenderar att gå mot punktinsatser.
- Hållbar förening
Miljöfrågor är en megatrend och miljöaspekter kan vara centrala för att locka nya, främst unga
medlemmar. Likaså är frågan viktig för föreningarnas profil och kan påverka goodwill, understöd
och besökare. Även tredje sektorn måste ta sitt miljöansvar. Projektet strävar efter att hitta konkreta
åtgärder som gynnar miljön och föreningarnas verksamhet och/eller ekonomi.
Innehåll och kvalitet är viktigt inom barnverksamhet, bild från makeridag i Jeppo UF.

Den stora talkodagen 2021
Den Stora Talkodagen var ett nytt evenemang 2019. Grundtanken var att visa upp den stora insats
som föreningarna gör för samhället, samt ge föreningarna ett tillfälle att rekrytera nya medlemmar
och talkoarbetare.
SÖU koordinerade evenemanget och skötte om marknadsföringen och besökte samtliga medverkande föreningar och bjöd deras deltagare på kaffe, saft och bullar.
Under dagen deltog 30 föreningar med totalt 560 personer som tillsammans uppnådde 2.000 registrerade talkotimmar. 142 helt nya talkodeltagare engagerade sig i någon förening.
Evenemanget föll så väl ut att en repris var aktuell 2020. Dock gjorde coronaläget att det inhiberades och vi siktar på att genomföra evenemanget våren 2021. Förhoppningen 2021 är att ytterligare
stärka föreningarna genom att locka fler talkodeltagare som även finns kvar långsiktigt och övergår
till medlemmar.

Under talko finns uppgifter för alla åldrar och det finns alltid rum för nya deltagare. Bild från talkodagen 2019, Komossa UF.

Kommunikation & IT
SÖU:s roll är att kommunicera till vår egen målgrupp, hålla en dialog mellan medlemmarna, samt
att kommunicera om rörelsen utåt. Det handlar dels om publik information genom sociala medier,
hemsida och den egna tidningen ÖP, dels om direkta kontakter till myndigheter, förtroendevalda och
finansiärer. En allt viktigare roll är att bevaka lagstiftning och myndighetsbeslut som påverkar tredje
sektorn och unga.
Internt ges kommunikations- och IT-verktyg och åt föreningarna. SÖU tillhandahåller medlemsregister, hemsidor och fillagringssystem kostnadsfritt åt sina medlemsföreningar, det som tidigare
benämndes förbundswebbpaketet. Förbundet ger IT-stöd och arrangerar kurser kring tjänsterna.
Under 2021 sker ett utvecklingsarbete kring kommunikation. Vi befinner oss för tillfället i en situation där ingen befintlig kanal når ens nära en majoritet av mottagarna. SÖU söker nya tekniska
lösningar som komplement till befintliga tjänster.

Direkt kontakt med föreningarna är viktigt för att kartlägga fältets behov och kunna anpassa verksamheten enligt det. Här ringträff i Petsmo UF.

Rörelsen
UF-rörelsen och SÖU är en demokratisk och inkluderande gräsrotsorganisation som har en kort
sträcka mellan den enskilde personmedlemmen och högsta beslutsfattande organ. Som rörelse och
förbund står vi för alla människors lika värde och arbetar kontinuerligt med jämnställdhets- och
tillgänglighetsfrågor. Genom att vi är en ungdomsorganisation är det även naturligt att vår styrelse
består främst av unga.
Den finlandssvenska UF-rörelsen startade i Österbotten med grundandet av Malax UF 1888 och därefter spreds rörelsen och föreningar uppstod i hela landet. Kort därefter grundades de så kallade
lokalförbunden Svenska Österbottens Ungdomsförbund, Nylands Svenska Ungdomsförbund, Åbolands Ungdomsförbund och Ålands Ungdomsföbund, samt deras takorganisation Finlands Svenska
Ungdomsförbund (FSU).
FSU är fortfarande ett samlande organ för rörelsen och deras medlemmar. Genom FSU fördelas statsbidrag till fastlandsregionerna, samarbetsprojekt initieras och teaterkalas, IT-projekt, utvecklingsarbete med mera genomförs. Därtill finns samarbete i olika former mellan de enskilda landskapen.
Årligen arrangerar SÖU Johannesgalan där föreningsaktiva premieras och föreningar ges chans att träffas och nätverka. Vanligen lockar galan kring 200 deltagare från närmare 30 föreningar.

Konkreta åtgärder
Under 2021 stävar SÖU efter att:
- Upprätthålla ett centralkansli med fyra heltidsanställda
personer som ger basservice åt föreningarna
- Övriga anställda (projekt, föreläsare och experter)
motsvarande fyra årsverken
- Att utöka medlemsantalet med minst två föreningar
- Driva minst två projekt med extern finansiering
- Tillhandahålla digitala verktyg åt över 120
medlemsföreningar
- Minst 50 filmförevisningar totalt inom och utanför
rörelsen med den mobila biografen
- Arrangera Johannesgalan i Forsby På Toppen med 		
cirka 200 deltagare
- Minst åtta kurser och seminarier enligt fältets behov

- Minst åtta nätverksträffar eller motsvarande med
föreningsaktiva
- Totalt 165.000 ÖP ska landa i postlådor under året
- Samarbeta med andra organisationer, stiftelser och 		
myndigheter samt hitta nya samarbetspartners
- Nå 15.000 personer genom evenemang och aktiviteter
- Arrangera en pidroturnering med över 400 deltagare
- Besöka minst 50 av medlemsföreningarna
- Engagera minst hälften av medlemsföreningarna i
verksamhet och projekt
- Arbeta för att stärka den sociala samvaron bland de
närmare 20.000 personmedlemmarna
- Ha roligt samtidig som vi utvecklar rörelsen tillsammans
Fortbildning, kurser och kontaktytor mellan föreningar är centrala åtgärder. Bild från barnledarkurs med föreläsning av dramapedagog Nina Dahl-Tallgren.

Ekonomi
Budgeten för 2021 är i linje med föregående år, en budget som är realistisk och i linje med tidigare
bokslut. De förhöjningar som finns är fråga om främst lagstadgade avgifter och indexjusteringar.
Den största variationen i SÖU:s budget uppstår genom projektverksamhet som erhåller extern finansiering, där har även tidpunkten för beviljande av bidrag en stor inverkan.
Många betydande finansiärer beviljar sina bidrag på vårkanten årligen, då snart halva verksamhetsåret passerat. Under 2021 initierar SÖU en diskussion kring tidigareläggande av stödbeslut med
betydande finansiärer. Förbundet ser även över sina fasta utrymmen under året för att optimera
kostnaderna, detta som ett steg i att försöka ha så låga overheadkostnader som möjligt.
SÖU fortsätter sträva efter att ha en så bred finansieringsbas som möjligts. I dagsläget är de största
finansiärerna Svenska Kulturfonden, statsbidrag genom FSU samt Brita-Maria Renlunds stiftelse.
För finansiering av projektverksamheten svarar Aktion Österbotten till stor del. Även näringslivet är
betydande för ekonomin som helhet, utgivningen av ÖP finansieras med annonser. Ovanstående är
således byggstenarna för SÖU:s budget 2021.

Budgeten för 2021 visualiserad. Vi är en arbetsintensiv serviceorganisation vilket medför att centralkansliets löner är den tyngsta posten, därefter följer löner för projektanställda. Dessa anställda skapar verksamhet och utför det konkreta arbetet med föreningarna. I posten köptjänster ingår föreningarnas hemsidor, experter så som externa kursdragare. Kanslikostnaderna har förbundet inlett en process med att se
över trots att kostnaderna i nuläget inte är orimligt höga, det är dock där möjlighet till ytterligare inbesparningar finns, övrig verksamhet är slimmad. Övriga kostnader är främst möteskostnader och servering
varav Johannesgalan är en stor del. Resekostnaderna uppstår när vi besöker föreningarna och när vår styrelse samlas. Avskrivningar görs årligen på våra utrymmen och inventarier. Hyrorna är i första hand
kursutrymmen och motsvarande. Kostnader för administration är den minsta potten och utgör en dryg procent. Målet är att göra så mycket konkret som möjligt med de medel vi har.

Försäkringar
Övriga kostnader
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.
Kostnader totalt

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

Budget 2021

Intäkter
Ordinarie verksamhet
Inträdesintäkter & deltagaravgifter
Övriga intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Övriga personalkostnader

Avskrivningar
Hyror
Bilplats
Leasinghyror, kopieringsmaskin
Utrymmeshyror
Övriga hyror

Kostnader för verksamhetsutrymmen
Bolagsvederlag
Vattenvederlag
Elektricitet
Städning och renhållning
Småinventarier

Resekostnader
Kilometerersättningar
Resekostnader

Budget
2021
10 050,00
0,00
10 050,00

Budget
2020
14 050,00
0,00
14 050,00

Bokslut
2019
5 215,00
814,45
6 029,45

267 578,00
55 329,00
2 500,00
325 407,00

224 021,00
46 590,00
2 500,00
273 111,00

210 313,66
42 109,81
202,05
252 625,52

9 080,00

9 440,00

9 920,65

2 514,00
2 850,00
2 750,00
800,00
8 914,00

2 514,00
2 850,00
1 950,00
8 300,00
15 614,00

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

11 450,00
600,00
600,00
3 500,00
5 500,00
21 650,00

10 620,00
600,00
650,00
3 600,00
2 500,00
17 970,00

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

6 370,00
8 050,00
14 420,00

7 792,00
5 500,00
13 292,00

3 083,72
7 662,83
10 746,55

Köptjänster
Marknadsföring
Webbutveckling & förbundswebbpaket
Experttjänster
Övriga köptjänster

Kontor och administration
Telefon
Post
Internet
Kopieringskostnader
Kontorsmaterial

Övriga kostnader
Uppvaktningar och priser
Rekvisita
Tidningar och litteratur
Möteskostnader och servering
Försäkringar
Övriga kostnader

Kostnader totalt

Tillförda medel
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter

Allmänna understöd
Statsunderstöd
ELY-centralen / Aktion Österbotten

4 250,00
28 000,00
16 300,00
15 380,00
63 930,00

2 045,00
1 350,00
700,00
1 600,00
700,00
6 395,00

8 600,00
28 000,00
20 800,00
8 600,00
66 000,00

1 630,00
2 050,00
500,00
2 000,00
550,00
6 730,00

Intäkter
Tillförda medel
Ordinarie verksamhet
Intäkter
6 436,86
Inträdesintäkter & deltagaravgifter
Medlemsavgifter
21 543,82
Övriga intäkter
Övriga rörelseintäkter
6 911,22
17 533,91
52 425,81
Kostnader
Allmänna understöd
Personalkostnader
Statsunderstöd
Löner och arvoden
ELY-centralen / Aktion Österbotten
2 043,21
Lönebikostnader
Fonder och stiftelser
1 615,89
Övriga personalkostnader
Regionförvaltningsverket
244,68
Sponsring
2 306,46
73,64
Avskrivningar
6 283,88
Ordinarie verksamhetens överskott
Hyror
Bilplats
653,52
Leasinghyror, kopieringsmaskin
Centralkansliet
7,11
Utrymmeshyror
Centralkansliet %
1 059,00
Övriga hyror
Projekt
7 288,87
Projekt %
732,21
4 144,43
Kostnader för verksamhetsutrymmen
13 885,14
Bolagsvederlag
Vattenvederlag
370 867,21
Elektricitet
Städning och renhållning
Småinventarier

700,00
1 500,00
1 125,00
10 250,00
1 400,00
5 250,00
20 225,00

800,00
1 700,00
1 000,00
11 500,00
1 300,00
5 150,00
21 450,00

470 021,00

423 607,00

7 980,00
14 310,00
22 290,00

7 840,00
32 010,00
39 850,00

7 420,00
11 204,50
18 624,50

66 600,00
64 980,00

65 749,00
61 767,00

63 816,60
75 249,64

Resekostnader
Kilometerersättningar
Resekostnader

1 400,00
5 250,00
20 225,00

1 300,00
5 150,00
21 450,00

732,21
4 144,43
13 885,14

470 021,00

423 607,00

370 867,21

Budget
2021

Budget
2020

Bokslut
2019

10 050,00
7 980,00
0,00
14 310,00
10 050,00
22 290,00

14 050,00
7 840,00
0,00
32 010,00
14 050,00
39 850,00

5 215,00
7 420,00
814,45
11 204,50
6 029,45
18 624,50

66 600,00
267 578,00
64 980,00
55 329,00
254 601,00
2 500,00
51 000,00
325 407,00
500,00
437 681,00
9 080,00

65 749,00
224 021,00
61 767,00
46 590,00
241 441,00
2 500,00
0,00
273 111,00
750,00
369 707,00
9 440,00

63 816,60
210 313,66
75 249,64
42 109,81
186 790,09
202,05
0,00
252 625,52
0,00
325 856,33
9 920,65

0,00

0,00

-20 356,93

2 514,00
2 850,00
310 579,00
2 750,00
66,08%
800,00
159 442,00
8 914,00
33,92%

2 514,00
2 850,00
309 506,00
1 950,00
73,06%
8 300,00
114 101,00
15 614,00
26,94%

2 431,00
2 851,15
270 591,74
2 994,00
72,96%
0,00
100 275,47
8 276,15
27,04%

11 450,00
600,00
600,00
3 500,00
5 500,00
21 650,00

10 620,00
600,00
650,00
3 600,00
2 500,00
17 970,00

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

6 370,00
8 050,00
14 420,00

7 792,00
5 500,00
13 292,00

3 083,72
7 662,83
10 746,55

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

