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Höstmötets beslut 2.11.2019
Pärmbild från Vörå Uf, föreningen på gång med att renovera ett utrymme för ungdomar på lokalen. 
Där fotograf ej anges har bilder ur SÖU:s arkiv använts.

Allmänt
Vem är SÖU
SÖU har drygt 15.000 personmedlemmar samlade i 122 föreningar. Organisationen Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) fungerar som ett 
samlande och stödjande organ. Vi driver projekt, informerar, arrangerar kurser och rör oss på fältet tillsammans med gräsrötterna.

SÖU är en medlemsstyrd organisation, höstmötet är högsta beslutsfattande organ och där slås de stora linjerna och visionerna fast. Det kontinuerliga ar-
betet leds av styrelsen som består av medlemskårens representanter, och det dagliga arbetet sker på förbundets kansli. Kansliets personal består delvis 
av de fastanställda, det så kallade centralkansliet, och av projektanställda. Centralkansliets funktioner består av en verksamhetsledare, en ekonomian-
svarig, en föreningsansvarig samt ett kulturombud som samtidigt har huvudansvaret för ÖP.

Ungdomar
Ungdomar är i fokus i både vår och föreningarnas verksamhet. I allt arbete hittas en koppling till unga och ungdomsföreningar.

Kultur
Kulturverksamheten har varit viktig från start och är det ännu idag. Kulturverksamheten är den största och mest inkomstbringande verksamhetsformen 
i föreningarna. Mycket av det som ses i denna vision för 2020 stöder kultur- och evenemangsverksamhet, både inom ramen för projekt och ordinarie 
verksamhet.

Individer kontra föreningar
Tidigare har en stor del av verksamheten fokuserat på hela föreningar och grupper, de senaste åren har en transformation inletts mot en mera 
individanpassad verksamhet. Ges föreningarnas nyckelpersoner kompetens gynnar det även föreningen.

Stöd och råd
SÖU strävar efter att vara en stödjande och rådgivande organisation, inte en granskande myndighet mot sina medlemmar. Tröskeln mellan medlem, 
förening och förbund ska vara låg. Inga frågor är för små eller för stora.

ÖP
ÖP, Österbottniska Posten, är numera en av Svenskfinlands största gratistidningar. Genom ÖP visas verksamhet upp som annars inte får utrymme i me-
dia, och aktuella ärenden som berör rörelsen lyfts fram. Tidningen strävar efter att lyfta fram och profilera föreningarna, deras vardag och verklighet. 
 
Tradition
Trots att verksamheten följer med sin tid värnas ändå om traditioner. En del av traditionen är att förbundet är en fast punkt för föreningarna där 
kunskap och historia finns bevarad trots att förändringar sker lokalt. Ett mera konkret exempel är den årliga turneringen i pidron som fortfarande lockar 
kring 400 deltagare.

Projekt
Inom ramen för projektverksamheten ges chans att testa nya grepp och innovationer eller att gå djupare in i en problematik än vad som finns utrymme 
för inom den ordinarie verksamheten. Projekten ska alltid ha en koppling till rörelsen, men kan omfatta en smalare grupp mottagare än den breda 
verksamheten på centralkansliet.

Samarbete
SÖU är en samarbetande organisation. Verksamhet sker kontinuerligt i samarbete med andra förbund och organisationer, både inom och utanför 
ungdomsrörelsen. Samverkan sker även med enskilda föreningar, fria teatergrupper, myndigheter och finansiärer.

Information
Ytterligare information om SÖU och vår verksamhet hittar du på vår hemsida www.sou.fi. Vi finns även på Facebook och Instagram.
Dock ser vi helst att man kommer in på en kopp kaffe. Det personliga mötet är det viktigaste i en gräsrotsrörelse.

Styrelsen
Verksamheten leds av styrelsen som består av åtta representanter från de åtta ungdomsringarna samt skolungdomens
representant, samtliga med personliga ersättare. Därtill har styrelsen en ordförande.

Understöd
SÖU:s verksamhet förverkligas med understöd främst av Svenska kulturfonden, Undervisnings- och Kulturministeriet,
Aktion Österbotten, NTM-Centralen, Brita Maria Renlunds stiftelse och därtill ett antal mindre fonder och stiftelser.



Barn & Ungdomar

Barn, och unga, är en naturlig del av verksamheten inom UF-rörelsen. Genom verksamhet för barn skapas en stimulerande och 
inkluderande miljö att växa upp i. Tredje sektorn är i många fall den enda producenten av barnkultur och ledd barnverksamhet 
generellt på landsbygden. För att säkra förutsättningarna för innehåll riktade till barn, och i förlängingen föreningarnas fortlevnad, 
är stödverksamhet från SÖU central. Under 2020 arrangeras barnledarkurser för SÖU:s föreningar och andra intresserade. Barn-
verksamhet beaktas även i större utsträckning än tidigare inom den ordinarie verksamheten, exempelvis genom breddat innehåll i 
teaterworkshoppar och nätverksträffar.

Det är viktigt att få med alla generationer i verksamheten, det skapar bredd och säkrar tillväxt. Bild från teaterövning, textläsning, i 
Nedervetil.



Medlemskåren, cirka 15.000 personer, är grundbulten inom SÖU. All verksamhet utgår från medlemsföreningarnas och deras 
medlemmars behov. SÖU strävar till täta kontakter och låg tröskel mot sina medlemmar. Ett accelererande problem är utvecklingen 
mot ett minskat medlemsantal lokalt i föreningar, en samhällsförändring där livslångt medlemsskap går mot projekttänk. Många 
föreningars bidrag, främst kommunalt, styrs av medlemsstatistik. Utvecklingen bör bevakas och nya metoder för att mäta verksamhet 
och effekter utvecklas på sikt, exempelvis genom sociala bokslut. Föreningarna ges support och verktyg för att bevara och utveckla 
sin verksamhet. Kurser och fortbildning arrangeras fortlöpande under året efter föreningarnas behov.

Verksamheten i föreningarna är varierande, det gör även akraven på SÖU:s service mångfasetterade. På bilden Kållby RC:s lillajulskör-
ning i Kållby samlingshus.

Medlemmar



Föreningshus

Föreningshusen är rörelsen styrka och svaghet. De är skalen som ger möjlighet till verksamhet, platsen där alla ryms in. Samtidigt 
är fastigheterna förenade med stora kostnader och olika utmaningar. SÖU är aktivt med och utvecklar och inspirerar till verksamhet, 
finns innehåll i husen finns oftast möjligheter till finansiering. En viktig del är även stöd i föreningarnas ansökningar av olika former 
av renoveringsbidrag, något som sker individuellt på grund av föreningarnas och husens olikheter. 

För föreningshusens fortlevnad är även lobbyarbete mot myndigheter, organisationer och kommuner centralt. 2020 körs även en 
repris på ”Den stora Talkodagen”, evenemanget gav ett ansiktslyft åt lokalerna och lockade även nya aktiva.

Alla föreningshus är inte röda med vita knutar, på bilden konstverkstaden Malakta, SÖU:s senast tillkomna medlemsförening.



Kultur är en av förbundets och föreningars stöttepelare. Genom en levande kulturverksamhet skapas identitet, förståelse och sam-
hörighet. Verksamheten i sig är engagerande och utvecklande, resultatet i många fall det som bekostar övrig verksamhet lokalt. 
Utmaningarna just nu beror långt på en ökande konkurens och fler aktörer inom nöjesverksamhet. 

Under 2020 arrangeras workshoppen ”Åpscen” för teater- och revyföreningar. Evenemanget fokuserar både på medverkande på 
och utanför scen, båda är lika viktiga för en fungerande helhet. För evenemangsarrangörer arrangeras ett seminarium med fokus på 
utveckling, marknadsföring och kundanpassning.

Pidron är en del av det österbottniska immateriella kulturarvet. SÖU:s turneringen lockar årligen över 400 deltagare. Bild från kvalserien 
i tredje ungdomsringen.

Kultur



Vår medlemstidning

ÖP- Österbottniska Posten är Svenskfinlands största gratistidning och utkommer fyra gånger i året i över 40.000 exemplar, en position 
väl värd att bevaka och som på många vis är utmanande resursmässigt. En ständig utvecklingsprocess pågår, upplägg och innehåll 
anpassas för att motsvara fältets behov. 
ÖP:s roll nu, år 2020, och framöver är att uppmärksamma föreningarna, bevaka frågor som är relevanta för dem och påverka 
samhället. I en långt digitaliserad värld har en papperstidning fortfarande stor genomslagskraft. I ÖP ryms både den lilla föreningen 
och de stora tankarna.

ÖP bevakar både små och stora föreningshändelser och rymmer även sådant som övrig press inte prioriterar. Bild från reportage i 
Replot UF och deras pågående renovering.



SÖU har ett naturligt samarbete med den egna medlemskåren och inom rörelsen. Dock finns behov av att utveckla och utöka samar-
betet regionalt. Resurserna i samhället ser ut att minska och för alla organisationer är det av största vikt att undvika dubbleringar. 
Oberoende av organisationstyp inom tredje sektorn finns gemensamma behov för både förbund och medlemsföreningar, exempelvis 
IT-lösningar och kursverksamhet. Även mottagarna lokalt, människorna, är långt de samma som är aktiva i flera olika föreningar. 

Under 2020 försöker SÖU närma sig andra organisationer och hitta olika gemensamma samarbetsområden på ett konkret plan, 
förhoppningsvis kan dialog med andra även leda till mera omfattande samarbeten eller projekt.

Samarbete behövs åt alla håll, både inom och utom organisationen. Bild från projektet Demokratidisco där lågstadier i Svenskfinland 
fungerade som samarbetspartners.

Samarbete



Ända sedan början av 2000-talet har projektverksamheten varit viktig för SÖU och medlemsfältet i Österbotten. Projekt ger möjlighe-
ter till en guldkant, till att testa och utveckla nya ideér och metoder, sådant som inte ryms inom ramarna för ordinarie verksamhet.

I början av 2020 avslutas projekt Bygdegården skede 3. Samtidigt strävar SÖU till att projektet med arbetsnamnet ”Hållbar fören-
ing” erhåller finansiering och inleds. Projektet fokuserar på medlemsföreningarna och att få hållbarhet och kontinuitet i verksamhe-
ten, både ekonomiskt och miljömässigt. SÖU har även möjlighet att initiera projekt under året som svarar på uppkomna behov från 
fältet samt delta som part i andra organisationers projekt.

Inom projekt Bygdegården gjordes ett infopaket kring jämställdhet, föreläsningar och workshoppar hölls kring jämställdhetsfrågor. På 
bilden berättar Kristina Wicksell från svenska MakeEqual om jämställdhet i föreningar.

Projektverksamhet



Att arrangera verksamhet är onödigt om ingen känner till den, därför är informationsverksamheten ytterst viktig. Våra viktigaste 
kanaler är idag Facebook, Instagram, e-postutksick och den egna hemsidan www.sou.fi. Nya kanaler och kommunikationsätt söks 
kontinuerligt för att nå ut så brett som möjligt. Allt detta är dock bara verktyg och fortfarande är det fysiska mötet viktigast, SÖU 
strävar till att varje år besöka minst hälften av sina 122 medlemsföreningar.

SÖU upprätthåller även tekniska system åt sina medlemsföreningar, det som tidigare kallades förbundswebbpaketet, hemsidor, 
medlemsregister och dokumentsystem. Dessa är nödvändiga och självklara verktyg för föreningar idag.

Sociala medier, däribland Facebook, är en av de viktiga kontaktytorna till medlemskåren.

Information och IT



Demokrati

SÖU är en gräsrotsrörelse som strävar till transparens och inflytande från medlemskåren. Stora beslut, som plan och budget, fattas 
av höstmötet, konkret av medlemsföreningarnas representanter. SÖU:s styrelse väljs av föreningarna och representerar verksamhets-
området geografiskt. Detta gör steget kort från den enskilda medlemmen och föreningen till förbundet. Därtill gör SÖU enkäter och 
förfrågningar bland unga för att få respons på verksamheten. De senaste åren har SÖU arbetat aktivt med demokratifrågor och jäm-
ställdhet. För att bredda inflytandet och kontaktytorna till verksamheten ytterligare inleds en process 2020 för att bekanta sig med 
alternativ för elektroniskt deltagande i beslutsfattande, både för att närma sig unga och för att bredda den demokratiska processen.

På bilden workshop inom projektet Demokratidisco där finsk- och svenskspråkiga barn tillsammans fick lära sig hur man gemensamt 
fattar beslut, dessutom över språkgränsen. Demokrati är grundläggande för föreningskunskap och föreningsverksamhet i stort.



SÖU är en centralorganisation för ungdoms- och kulturföreningar i Österbotten med svenska som huvudsakligt verksamhetsspråk. 
Verksamheten styrs av förbundsstyrelsen och omsätts av SÖU:s personal. Verksamheten sköts konkret från förbundets kansli i Vasa 
och sträcker sig från Karleby till Kristinestad. Centralkansliet strävar till att ha fyra heltidsanställda under året (verksamhetsledare, 
ekonomiansvarig, kombinerad tjänst som kulturansvarig och redaktör för ÖP samt en kombinerad tjänst som informatör och kurs-
ansvarig. Därtill två heltidsanställda personer på projekt. Utöver dessa anställs personer på timbasis för olika uppdrag, allt från 
kursverksamhet till biografverksamhet. Totalt en personalstyrka motsvarande åtta årsverken.

SÖU:s styrelse på väg med tåg ner till Tammerfors för träff med FSU och övriga landskap. Humöret glatt trots ståplatser. Nuvarande 
styrelse har en medelålder på under 28 år vilket känns rimligt i en ungdomsorganisation.

Om oss



Ingen verksamhet utan ekonomi, och ingen verksamhet utan att extern finansiering erhålls. SÖU:s budget består till dryga 60% av 
lönekostnader, något som är naturligt i en serviceorganisation. Även det så kallade förbundswebbpaketet är en betydande, men 
nödvändig, post. På intäktssidan har budgeten de senaste åren fördelats 50/50 mellan ordinarie verksamhet och projekt. I budgeten 
för 2020 ändras balansen så att ordinarie verksamhet, centralkansliet står för 75 % och projektverksamheten 25 %. Budgeten svarar 
direkt på det behov som kommunicerats från fältet gällande utökad stödverksamhet. Balansen mellan projekt och övrig verksamhet 
kan dock förändras under året, verksamheten styrs av behov, realiteteter och innovationer.

Svenska kulturfonden är en av SÖU:s och även medlemsföreningarnas viktigaste finansiärer. På bilden Österbottens svenska kultur-
fonds styrelse på besök hos SÖU.

Ekonomi & Budget



Budget 2020

Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.

Budget Budget Bokslut

Intäkter 2020 2019 2018

Ordinarie verksamhet

Inträdesintäkter & deltagaravgifter

Övriga intäkter 0,00 0,00

Kostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden

Lönebikostnader

Övriga personalkostnader

Avskrivningar

Hyror

Bilplats

Leasinghyror, kopieringsmaskin

Utrymmeshyror

Övriga hyror

Kostnader för verksamhetsutrymmen

Bolagsvederlag

Vattenvederlag 600,00 600,00 416,59

Elektricitet 650,00 650,00 646,70

Reparation och underhåll 0,00 500,00 0,00

Städning och renhållning

Småinventarier

Resekostnader

Kilometerersättningar

Resekostnader

14 050,00 12 550,00 6 331,00

10 380,87

14 050,00 12 550,00 16 711,87

224 021,00 260 220,00 246 754,71

46 590,00 54 512,00 49 896,78

2 500,00 2 600,00 1 387,21

273 111,00 317 332,00 298 038,70

9 440,00 10 400,00 10 562,14

2 514,00 2 370,00 2 364,00

2 850,00 3 000,00 2 778,28

1 950,00 2 900,00 2 400,00

8 300,00 6 000,00 1 758,62

15 614,00 14 270,00 9 300,90

10 620,00 11 000,00 10 621,44

3 600,00 3 500,00 3 600,01

2 500,00 4 000,00 9 506,73

17 970,00 20 250,00 24 791,47

7 792,00 12 990,00 6 916,70

5 500,00 9 500,00 8 354,90

13 292,00 22 490,00 15 271,60



Köptjänster

Marknadsföring

Experttjänster

Övriga köptjänster

Kontor och administration

Telefon

Post

Internet 500,00 500,00 604,23

Kopieringskostnader

Kontorsmaterial 550,00 450,00

Övriga kostnader

Uppvaktningar och priser 800,00 918,79

Rekvisita 62,00

Tidningar och litteratur 900,00

Möteskostnader och servering

Försäkringar

Övriga kostnader

Kostnader totalt

Tillförda medel

Intäkter

Medlemsavgifter

Övriga rörelseintäkter

Allmänna understöd

Statsunderstöd

ELY-centralen / Aktion Österbotten

Fonder och stiftelser

Sponsring 750,00 480,00

Ordinarie verksamhetens överskott 0,00 0,00

Centralkansliet

Centralkansliet % 73,06% 59,34% 45,89%

Projekt

Projekt % 26,94% 40,66% 54,11%

8 600,00 12 250,00 17 393,85

Webbutveckling & förbundswebbpaket 28 000,00 28 000,00 24 217,82

20 800,00 33 000,00 7 457,12

8 600,00 11 900,00 30 505,82

66 000,00 85 150,00 79 574,61

1 630,00 1 975,00 2 541,68

2 050,00 1 600,00 2 060,85

2 000,00 2 650,00 2 144,26

1 335,70

6 730,00 7 175,00 8 686,72

1 000,00

1 700,00 1 900,00

1 000,00 1 004,99

11 500,00 12 750,00 7 494,60

1 300,00 1 300,00 1 238,46

5 150,00 5 750,00 4 481,67

21 450,00 23 600,00 15 200,51

423 607,00 500 667,00 461 426,65

7 840,00 7 980,00 6 650,00

32 010,00 31 550,00 9 561,44

39 850,00 39 530,00 16 211,44

65 749,00 62 006,00 62 918,88

61 767,00 86 745,40 139 103,40

241 441,00 297 835,60 238 268,40

2 000,00

369 707,00 448 587,00 440 770,68

12 267,34

309 506,00 297 110,00 211 731,66

114 101,00 203 557,00 249 694,99



Ungdomsföreningsrörelsen består av centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf och dess fyra medlemsorganisationer: 
Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU), Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund (ÅUF) och Ålands Ungdoms-
förbund (ÅLUF) samt deras lokala medlemsförbund och -föreningar. FSU har därutöver en associerad medlem: Finlandssvenskarnas Riksförbund i 
Sverige (FRIS).  

Rörelsen omspänner 292 lokala ungdomsföreningar, landskapsförbund, lokalförbund och ungdomsringar med 245 föreningshus, 68 teatergrup-
per och 49 930 personmedlemmar i hela Svenskfinland. Den första finlandssvenska ungdomsföreningen grundades i 
Malax år 1888 av Johannes Klockars.  

Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen:
• är en ideell, samlande finlandssvensk folkrörelse, där medlemskapet grundar sig på intresse och frivillighet,
• är i första hand en ungdomsorganisation, men värdesätter samtidigt samling över generationsgränserna,
• värnar om det svenska språket, hembygdskänsla, jämlikhet och internationell solidaritet men är neutral i   
     partipolitiska och religiösa frågor,
• arbetar för att förstärka ungdomens självförtroende, välbefinnande, samhällsansvar och känsla av samhörighet, 
• eftersträvar ställningstaganden och engagemang i aktuella ungdomsfrågor, 
• upprätthåller en organisation med klar arbetsfördelning mellan olika organisationsnivåer samt 
• samarbetar med andra närstående organisationer, såväl nationellt som internationellt.

UF-rörelsen

SÖU är en del av den Finlandssvenska Uf-rörelsen under takorganisationen FSU. På bilden FSU:s verksamhetsledare Sebastian Gri-
penberg som precis fått undervisning i Österbottens geografi.


