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Tema 2023: Gemenskap
Världen har förändrats under de senaste åren. Först med en pandemi, nu med ett 
pågående krig i vår närhet. År 2023 arbetar SÖU enligt temat gemenskap, något 
vi hoppas märks i allt det som vi gör. För SÖU är det viktigt att alla får vara med, 
en av grundtankarna med ungdomsföreningarna i stort. Gemenskap känns extra 
viktigt nu.

Under 2023 jobbar vi med att förbättra kontakterna mellan SÖU och föreningarna, 
från förening till förening, från person till person. Nattkolonin som genomfördes 
som pilot under 2022 görs i större skala. Evenemanget samlar människor från olika 
föreningar, inspirerar och skapar ger en nytändning åt deltagarna. Likaså fortsätter 
vi med våra nätverksträffar och olika större samlande evenemang, som Johannes-
galan. SÖU fungerar även som dragare för vänföreningsverksamhet.

Pensala UF förbereder den årliga morsdagslunchen för 200 personer. Evenemanget är betydelsfullt för föreningens ekonomi, men också för byborna som får en möjlighet att samlas under samma tak. Bilden är från Talkodagen i maj 2022. Även pärmbilden från Pensala UF, 
talko hösten 2022.

2023 ska SÖU:
•Koordinera vänfören-
ingsverksamhet mellan 
minst 6 föreningar.
•Arrangera Nattkolonin 
med deltagare från minst 
10 föreningar.
•Arrangera Johannes-
gala med minst 150 delta-
gare.
• Arrangera möten och 
träffar för hela verksam-
hetsområdet.

Allmänt



Gemenskap är en viktig del av föreningsverksamheten vilket bland annat syns under talko. På bilden pausar talkodeltagarna vid Tjöck & Påskmark UF under evenemanget Den stora talkodagen 2022.

Plan & Budget för 2023

SÖU:s viktigaste uppgift 2023 finns förmodligen inte i planen. Det vet vi inte ännu vad det är. Då vi vet det 
är det viktigt att vara en smidig organisation, nära medlemmarna, där beslut tas snabbt. De senaste årens 
kriser har visat att det behövs. Ett annat bra exempel är när lagstiftning ändras, exempelvis när ordnings-
vaktslagen senast justerades påverkades våra föreningar stort.

Med ”vi” som finns nämnt flera gånger i planen menar vi alla i vår organisation. Medlemsföreningarna och 
deras medlemmar, vår styrelse och personal. Tillsamman är vi alla SÖU. Även om det rent praktiskt oftast 
är SÖU:s personal som genomför saker i planen så är planen gemensam. Vi skapar verksamheten tillsam-
mans. Föreningarna och medlemmarna med SÖU:s personal och styrelse.

Allmänt



Värderingar 
För SÖU är det viktigt att det vi gör sköts på ett bra vis, därför finns lite olika doku-
ment som berättar vad vi rent allmänt ska tänka på i vår verksamhet. Dessa punkter 
passar extra bra in år 2023 med temat gemenskap:

• Vår miljöpolicy berättar vad vi redan gör och vad vi försöker göra bättre. Det 
kan handla om att undvika onödiga resor, att spara genom elektroniska möten o.s.v.

• Vår jämlikhetsplan handlar om allas lika värde och alla ska behandlas lika 
oberoende av ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, kön, ursprung o.s.v.

• Vår ekonomistadga innehåller instruktioner så att pengar hanteras på ett bra 
vis, vem som får bestämma vad, att allt ska gå att kontrollera o.s.v.

• SÖU:s stadgar berättar hur SÖU ska organiseras och styras, vem som bestäm-
mer vad och hur man kan komma med i styrelsen.

Alla stadgar och dokument behöver granskas och ses över. Det är viktigt att ovanstå-
ende är uppdaterade och följer tiden.

I Petalax Hembygdsförenings teaterverksamher, Bykiston, får alla vara med! I föreningen finns en stark gemenskap och de medverkande finns i alla åldrar.

2023 ska SÖU:
•Utvärdera de olika 
dokument som finns och 
uppdatera dem enligt 
behov.
• Fundera på om det 
behövs fler dokument för 
att vi ska bli bättre.
• Tydligt informera 
föreningarna om våra 
principer och få dem att 
använda sig av dem.

Allmänt



28 år och under
Nästan allt det SÖU, och våra 131 medlemsföreningar, gör är i första hand till för 
barn och unga. SÖU:s uppgift är att hjälpa föreningarna med att bli bättre på det. 
SÖU arrangerar kurser, försöker ge nya ideer och har olika projekt. 2023 genomförs 
två större projekt som helt riktar sig till barn (beskrivs längre fram i planen). 

Likaså är demokrati viktigt, att alla får vara med och påverka och att alla hörs. För 
att SÖU:s verksamhet ska uppfylla det som unga i Österbotten önskar arbetar vi 
för att de stora besluten ska tas av unga människor. I styrelsen finns alltid en plats 
för ”skolungdomens representant”, styrelsens genomsnittsålder har även hållit sig 
under 28 år i många år.

Kultur både för och av barn och unga är viktigt. Arkivbild från Karleby Uf:s revy.

2023 ska SÖU:
•Lyfta upp ungas åsikter, 
behov genom verksamhet 
och media.
• Styrelsen fortsättnings-
vis ha en genomsnittsål-
der lämpligt för en ung-
domsorganisation.
• Genom kurser och 
projekt inspirera och 
möjliggöra bra barn-och 
ungdomsverksamhet i 
föreningarna som ligger i 
tiden.

Verksamhet



Nära medlemmarna
SÖU är grundat av föreningarna, till för föreningarna och styrs av föreningarna och 
deras medlemmar. Allt som görs ska ha en tydlig koppling till våra föreningar.

De senaste åren har fältbesöken varit mindre på grund av Covid-19. 2023 försöker 
vi besöka och träffa våra föreningar mera ute på fältet och hålla kontakt via telefon 
och elektroniska verktyg. För 2022 bestämde vi att försöka ha personlig kontakt 
med någon i alla våra föreningar, när denna plan skrivs har vi lyckats till 80%, 
förhoppningsvis 100% innan nyår. Också 2023 är det lika viktigt att förbundet är i 
kontakt med alla medlemmar. 

De senaste åren har SÖU märkt att föreningarna behöver mer och mer hjälp och 
stöd. Det handlar ofta om bidragsansökningar och föreningskunskap men också att 
fungera som bollplank (och psykolog). Detta är SÖU:s absolut viktigaste uppgift och 
ska få ta mera tid 2023. Att hjälpa en förening är inget stort och häftigt som syns 
utåt och väcker uppmärksamhet men är orsaken till att SÖU finns. Förhoppningsvis 
förstår också finansiärerna att grunduppdraget är viktigare än glansbilder.

Styrelsemöten är något som förenar alla våra medlemsföreningar och under dessa uppstår ofta frågor som SÖU kan hjälpa till att reda ut. Här besöker ÖP Forsby på Toppens vårmöte i februari 2022.

2023 ska SÖU:
•Ha personlig kontakt 
med någon i alla våra 130 
föreningar.
• Öka närvaron på fältet, 
arbeta mera direkt med 
föreningarna och deras 
medlemmar.
• Förbättra SÖU:s styrel-
semedlemmars kontakt 
till föreningarna.
•Ha roligt tillsammans 
med föreningarna.

Verksamhet



Hus och paviljonger
Ungefär 80% av SÖU:s föreningar äger ett hus eller en paviljong. Att husen finns är 
viktigt, utan hus ingen verksamhet. Att äga ett hus blir hela tiden dyrare, priserna 
för uppvärmning och energi har ökat och ökar men också byggnadsmaterial.

SÖU påbörjade en fastighetsundersökning 2022 där bland annat kostnader, stor-
lek och användning dokumenterades. Under 2023 försöker vi få fler föreningar att 
fylla i uppgifterna och gör samma undersökning i Nyland, Åboland och på Åland 
tillsammans med ungdomsförbunden där. Med resultat från undersökningarna kan 
vi hjälpa föreningarna granska om exempelvis deras kostnader är för höga i jämfö-
relse med andra.

Resultatet av fastighetsundersökningen är tänkt att fungera som grund för nya 
projekt med målet att stödja och hjälpa föreningarna i frågor om föreningshus.

Vi planerar också ett seminarium om föreningshus tillsammans med Finlands Svens-
ka Hembygdsförbund där bland annat energifrågor är en viktig del.

Föreningshusen och paviljongerna är nödvändiga i den egna byn, finns inget hus så finns ingen verksamhet. Föreningarnas hus används förstås till egen verksamhet men är även viktig för andra, olika kurser och föreläsningar av MI/Arbis, andra föreningars möten och 
evenemang och invånarnas bröllop, fester med mera. På bilden skymtar Molpe Uf:s paviljong till vänster och serverings/servicehuset till höger. Fotot taget under evenemanget Smuggelrodden sommaren 2022 av Jonas Bergqvist.

2023 ska SÖU:
•Stödja och hjälpa fören-
ingarna med ansökningar 
och utvecklingsprojekt.
• Informera och inspirera 
om solpaneler, uppvärm-
ningssystem och hur man 
sparar energi.
• Påverka kommuner, 
myndigheter och finan-
siärer, öka förståelsen för 
föreningarnas situation
• Arbeta för högre bidrag 
till fastigheter.

Verksamhet



Teater, dans och pidro
Kulturverksamheten är kärnan i många av våra föreningars verksamheter och pan-
demin drabbade dessa hårt. Trots att inga evenemang kunde ordnas fortsatte räk-
ningarna att komma. Förhoppningsvis kan alla planerade evenemang genomföras 
under 2023 för publiken har saknat sina revyer, danser och allsångskvällar. 

SÖU:s pidroturnering spelas i vanlig ordning. Sexpersonerlag från hela Österbotten 
tävlar i ringkval och de lag som toppar tabellerna möts i en final på våren. Turne-
ringen samlar årligen cirka 400 personer och är en viktig mötesplats för många. 
Spelet och det sociala är lika viktigt. 

Vill man erbjuda en lättordnad kulturupplevelse i sin lokal är SÖU:s mobila biograf 
ett bra alternativ. Att visa filmer riktade till barn- och barnfamiljer har visat sig vara 
ett vinnande koncept. 

Dockteatern Lilla Åsnan är en av SÖU:s nyaste medlemmar och föreningen presenterades i ett reportage i ÖP nr. 1 2022.

2023 ska SÖU:
• Stöda föreningarnas 
kulturverksamhet och 
hjälpa till med marknads-
föring och erbjuda kurser 
enligt behov.
• Organisera en pidro-
turnering för minst 400 
personer.
• Erbjuda kulturupplevel-
ser på landsbygden med 
vår mobila biograf.

Verksamhet



Lyssna, läs och inspireras
SÖU:s tidning ÖP (Österbottniska Posten) utkommer med fyra nummer i året och 
delas ut till 40 000 postlådor i Österbotten, tidningen finns också fritt tillgänglig 
digitalt. Målet är att allt som skrivs i tidningen ska ha en tydlig koppling till våra 
föreningar. Vi uppmärksammar föreningarnas evenemang, projekt och nysatsnin-
gar och förhoppningen är att man kan inspireras av varandras verksamheter. Vi 
skriver också om problem som föreningarna brottas med. ÖP är en bra kanal för 
att nå ut med information som berör alla aspekter av föreningslivet och genom att 
besöka föreningar och skriva reportage så etablerar vi samtidigt en bättre kontakt 
till föreningsfältet.

Österbottniska Podden är ett komplement till papperstidningen och nya avsnitt kom-
mer att produceras under 2023. I podcasten kan man gå djupare in på olika frågor, 
och de intervjuade får tala till punkt – och oftast på dialekt. 

Jonas Bergqvist spelar in ett avsnitt av Österbottniska Podden på pidrofinalen i april 2022. Bosse Grönberg intervjuas om spelets regler, taktik och roliga minnen från tidigare turneringar.

2023 ska SÖU:
•Ge ut en tidning som 
visar upp det rika fören-
ingslivet i Österbotten.
• Målet är att inspirera 
och informera.
• Tio djuplodande avsnitt 
av Österbottniska Podden 
publiceras.

Verksamhet



Utveckling & samarbete
Mycket av SÖU:s utvecklingsarbete sköts inom det som kallas projekt. Under 2023 
finns tre större projekt planerade:

•Över tröskeln är ett samarbete med Finlands Svenska Idrott och Åbolands Ung-
domsförbund. Projektet riktar sig till barn och ungdomar och målet är att kombinera 
idrott och kultur. Lekfull verksamhet med låg tröskel hålls i åtta av våra föreningar 
och fungerar som inspiration och test av nytt innehåll i föreningarna.

•Projektet Smart rural (smart landsbygd) handlar om landsbygden och glesbyg-
den. Hur vill unga ha det? Vad kan föreningarna göra? Vilka tjänster kan förening-
arna ta hand om? Projektet samarbetar med Hela Sverige ska leva i Västerbotten 
och Norrbotten.

•Unga ledare skapar en kurshelhet som utbildar ungdomar till ledare för barn-
verksamhet och sammanför dem med föreningar. I projektet byggs gemenskap, ny 
verksamhet för unga och nya människor fås in i lokalerna.

• Precis som tidigare  år ska SÖU samarbeta med andra som våra föreningar kan 
ha nytta av och projekt startas under året enligt behov.

Över tröskeln är ett nytt projekt där vi blandar lek, rörelse, idrott och kultur. Verksamheten riktar sig till både barn och unga samt unga ledare och genomförs på landsbygden i Österbotten och Åboland. Bild tagen på konstverkstaden Malakta, foto: Finlands Svenska Idrott.

2023 ska SÖU:
•Skapa nytt lekfullt inne-
håll och ny verksamhet i 
projektet Över tröskeln för 
våra föreningar.
• Få koll på ungdomars 
behov och önskningar och 
hur de kan produceras, 
skapa en smart lands-
bygd.
• Få in barn och unga 
i föreningshusen, med 
innehåll enligt deras öns-
kemål.

Verksamhet



Webben och verktygen
Syns man inte så finns man inte. Det gäller både SÖU och föreningarna. Under 
2023 fortsätter SÖU med att ge gratis hemsidor åt alla medlemsföreningar. Vi er-
bjuder bokföringsprogram, molntjänster och medlemsregister. Vi hjälper även till 
med arkivering av bilder och dokument på nätet för de föreningar som vill bevara 
sin historia.

SÖU är aktiv online där föreningarna och ungdomarna finns och man hittar oss på 
Facebook och Instagram, och naturligtvis på www.sou.fi. Under 2023 funderar vi 
över fler kanaler för att hålla kontakt med er. Vill ni ha oss på TikTok eller Whats-
App?

Eftersom det ibland blir svårt att hålla koll på alla flöden skickar vi ut vår förenings-
post via e-post där allt viktigt sammanfattas, en till två gånger varje månad.

Vi försöker finnas där våra medlemmar finns, både fysiskt och online. Genom sociala medier lyfter SÖU upp både föreningarna och den egna verksamheten. 

2023 ska SÖU:
•Ge gratis webbtjänster 
åt våra 131 föreningar.
• Ge tekniskt stöd och 
hjälp.
• Finnas online där vår 
målgrupp finns.
• Se till att rätt informa-
tion når rätt personer.

Verksamhet



SÖU - en del av Uf-rörelsen
SÖU är en del av den finlandssvenska ungdomsrörelsen tillsammans med Ålands, 
Nylands och Åbolands ungdomsförbund som alla hör till FSU, Finlands Svenska 
Ungdomsförbund. Tillsammans med FSU hålls kurser och träffar för styrelser och 
personal. FSU arrangerar också större satsningar där deltagare från SÖU:s område 
är välkomna, mycket av det FSU gör handlar om kultur för unga, exempelvis MGP. 
Sommaren 2023 håller FSU barnlägret Teaterkalaset i Österbotten.

FSU får varje år statsbidrag för ungdomsverksamhet som delas vidare till SÖU och 
de andra ungdomsförbunden. Bidraget är viktigt och betalar mycket av det vi gör 
som riktar sig till unga. Under 2023 behöver alla ungdomsförbund tillsammans 
fundera hur vi kan höja bidraget från staten.

FSU och de övriga landskapen är viktiga samarbetspartner för SÖU. Speciellt med 
Åbolands Ungdomsförbund har SÖU de senaste åren haft många fina utbyten och 
projekt.

FSU arrangerar årligen evenemang för barn och unga, på bilden deltagare i MGP. Pressbild/arkiv: Yle.

2023 ska SÖU:
•Fortsätta utveckla hela 
ungdomsföreningsrörelsen 
tillsammans med FSU och 
de andra landskapen.
•Bevaka frågor som rör 
unga och ungdomsfören-
ingar nationellt.
•Arbeta för mera pengar 
till rörelsen från staten.

Verksamhet



Euro och cent 
SÖU:s verksamhet finansieras till stor del med bidrag och en del egna intäkter. 
Mycket har blivit dyrare och bidragen följer inte nödvändigtvis den trenden. Därför 
har vi som målsättning 2023 att öka våra egna intäkter och samtidigt fortsätta med 
att effektivisera kostnaderna. 

Olika evenemang har med jämna mellanrum tillkommit och lagts till i den ordinarie 
verksamheten. Ett led i att se över kostnaderna blir att alternera vissa evenemang 
och inte hålla allt varje år.

Fokus finns precis som tidigare på den ordinarie verksamheten, 77% av budgeten 
hör till arbetet för och med våra medlemsföreningar, barn och unga. Återstående 
23% av budgeten hör till utvecklingsprojekt som är planerade att starta under året.

Den yttre cirkeln anger i euro hur mycket pengar som går åt till olika huvudområden hos SÖU. Den inre cirkeln anger det samma i procent. På följande sidor finns en 
mer detaljerad budget men bilden ovanför beskriver ganska bra hur stor andel av SÖU:s ekonomi som går direkt till verksamhet för föreningarna, barn och unga. 90% 
går mer eller mindre direkt till sådant som gynnar våra föreningar, 10% till administration, kontor, kansli. *Det som inte syns i siffrorna ovan är annonsintäkterna och 
likaså tryck- och utdelningskostnader för Österbottniska Posten. Det handlar om ytterligare cirka 70.000 € till i året som går både in och ut. 

2023 ska SÖU:
•Upprätthålla en stabil 
och öppen ekonomi så att 
alla förstår hur vi använ-
der våra pengar.
• Öka våra egna intäk-
ter och samtidigt se över 
kostnaderna.
• Vara flexibla även 
ekonomiskt om nya behov 
uppstår under året.

*

Ekonomi
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Sida 1

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

Budget Budget Bokslut

Intäkter 2023 2022 2021

Ordinarie verksamhet

Inträdesintäkter & deltagaravgifter

Övriga intäkter

Kostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden

Lönebikostnader

Övriga personalkostnader 291,64

Avskrivningar

Hyror

Bilplats

Leasinghyror, kopieringsmaskin

Utrymmeshyror 50,00

Kostnader för verksamhetsutrymmen

Bolagsvederlag

Vattenvederlag 500,00 500,00 69,51

Elektricitet 900,00 500,00 389,78

Städning och renhållning

Småinventarier

Försäkringar

Resekostnader

Kilometerersättningar

Resekostnader 602,20

7 940,00 10 050,00 1 932,00

1 000,00 1 000,00 2 013,53

8 940,00 11 050,00 3 945,53

220 043,00 249 993,00 160 691,21

46 056,00 51 836,00 32 347,40

2 000,00 2 000,00

268 099,00 303 829,00 193 330,25

1 500,00 8 810,00 9 990,08

1 000,00 2 514,00 2 514,00

2 825,00 2 850,00 2 821,52

2 000,00 3 050,00

5 825,00 8 414,00 5 385,52

11 545,00 11 545,00 11 466,24

3 000,00 3 000,00 1 799,46

3 500,00 5 500,00 7 348,88

1 400,00 1 400,00 1 205,77

20 845,00 22 445,00 22 279,64

6 236,00 6 190,00 1 106,79

18 980,00 4 000,00

25 216,00 10 190,00 1 708,99
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Köptjänster

Marknadsföring

Förbundswebbpaket

Experttjänster

Administrativa köptjänster

Övriga köptjänster

Kontor och administration

Telefon

Post

Internet 0,00 700,00 443,47

Kopieringskostnader

Kontorsmaterial 550,00 600,00 544,52

Övriga kostnader

Uppvaktningar och priser 700,00 700,00 380,00

Betalda medlemsavgifter

Tidningar och litteratur

Möteskostnader och servering 933,16

Övriga kostnader

Kostnader totalt

Tillförda medel

Intäkter

Medlemsavgifter

Övriga rörelseintäkter

Allmänna understöd

Statsunderstöd för ungdomsarbete

Övrig statlig finansiering

2 125,00 2 950,00 2 714,02

20 000,00 21 000,00 19 145,74

29 725,00 13 720,00 7 131,40

7 000,00 6 500,00 6 662,05

4 900,00 9 500,00 3 019,45

63 750,00 53 670,00 38 672,66

2 320,00 1 895,00 1 468,96

1 800,00 1 350,00 2 085,45

1 500,00 1 500,00 1 270,98

6 170,00 6 045,00 5 813,38

1 950,00 1 950,00 1 945,24

1 200,00 1 125,00 1 211,40

9 455,00 9 100,00

2 055,00 3 225,00 1 205,71

15 360,00 16 100,00 5 675,51

406 765,00 429 503,00 282 856,03

8 260,00 7 980,00 7 350,00

21 000,00 18 300,00 20 502,50

29 260,00 26 280,00 27 852,50

66 600,00 66 600,00 61 650,00

45 790,00 24 000,00 18 203,68

Budget 23_22_21
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EU-finansiering 0,00

Fonder och stiftelser

Ordinarie verksamhetens överskott 0,00 0,00

Centralkansliet

Centralkansliet % 76,84% 68,43% 90,13%

Projekt

Projekt % 23,16% 31,57% 9,87%

26 000,00 47 888,00

230 175,00 253 685,00 173 448,00

368 565,00 392 173,00 253 301,68

2 243,68

312 554,00 293 905,00 254 932,14

94 211,00 135 598,00 27 923,89
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4 900,00 9 500,00 3 019,45

63 750,00 53 670,00 38 672,66

2 320,00 1 895,00 1 468,96

1 800,00 1 350,00 2 085,45

1 500,00 1 500,00 1 270,98

6 170,00 6 045,00 5 813,38

1 950,00 1 950,00 1 945,24

1 200,00 1 125,00 1 211,40

9 455,00 9 100,00

2 055,00 3 225,00 1 205,71

15 360,00 16 100,00 5 675,51

406 765,00 429 503,00 282 856,03

8 260,00 7 980,00 7 350,00

21 000,00 18 300,00 20 502,50

29 260,00 26 280,00 27 852,50

66 600,00 66 600,00 61 650,00

45 790,00 24 000,00 18 203,68
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Om oss
SÖU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund, kan kort beskrivas som ungdomsföreningarnas storebror 
eller storasyster. Vi hjälper till när det behövs och man ska våga prata med oss om allt. Precis som 
riktiga syskon har vi ibland olika åsikter som skapar diskussioner och gör att verksamheten utvecklas.

Vår viktigaste uppgifter är medlemsservice, arbeta för ungdomar och att utveckla ungdomsrörelsen. 

Är du aktiv i någon av SÖU:s föreningar? Då är du del av en gemenskap med närmare 20.000 
personer, uppdelade på 131 föreningar mellan Karleby och Kristinestad.

Föreningarna finns oftast på landsbygden, har ett eget hus som närmar sig 100 år. 
Verksamheten innehåller allt från öppet hus till barnverksamhet, olika evenemang, 
kultur och byaverksamhet.


