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Ungdomar

Som ett ungdomsförbund är det naturligt att en stor del av verksamheten fokuserar på unga människor. I SÖU:s fall sker det både di-
rekt och indirekt. En del av verksamheten riktar sig direkt till barn och unga. Barnallsång, demokratidisco, teaterskola, kursverksam-
het med mera. En ännu större del gör det indirekt. Genom stödverksamhet, kurser och inspirerande evenemang får våra föreningar 
verktyg för att arbeta för och med barn och unga i hela landskapet.



Medlemmar

SÖU:s viktigaste uppgift är att stödja medlemsföreningarna. Vi erbjuder medlemsservice i form av kurser, rådgivning och webbtjäns-
ter samt utvecklar verksamheten genom projekt, nätverkande och samarbeten. Vi, förbundet, upprätthåller en levande kontakt med 
våra föreningar genom besök, telefon och epost samt hemsidor och sociala medier. Vi profilerar ungdomsföreningarna och fungerar 
som deras språkrör i kontakten till beslutsfattare, finansiärer, andra takorganisationer och förbund. SÖU bidrar också med kunskap 
och stöd vid bidragsansökningar och myndighetskontakter. 



Föreningshus

De flesta av förbundets föreningar har ett föreningshus och många har två, både en lokal och en paviljong. Många av husen närmar 
sig en kritisk ålder och stödfunktioner för att underhålla och förvalta fastigheterna krävs. Föreningshusen är verksamhetens nav 
lokalt, husen ger möjlighet till verksamhet, till att träffas och är i många fall den enda öppna dörren för invånare i glesbygden. 
SÖU strävar till fylla husen med verksamhet genom inspirerande projekt för medlemskåren samt ger stödfunktioner i ansökning om 
projekt- och renoveringsbidrag.



Kultur

SÖU är mån om att förvalta det österbottniska kulturarvet som upprätthålls av medlemsföreningarna. Vi ger synlighet och stöd åt 
föreningarnas revyer, sommarteatrar och danser. En stor del av förbundets kurser är direkt stöd åt våra kulturföreningar; ordnings-
vaktskurser, hygien- och serveringspass med mera. Förbundet samarbetar även med fria teatergrupper och andra kulturaktörer. SÖU:s 
årliga pidroturnering lockar varje år kring 500 deltagare. Vår mobila biograf tar film ut till föreningshusen.



Vår medlemstidning

ÖP, Österbottniska Posten, fick en nystart år 2017 och är numera tjockare, mer fokuserad på föreningar och föreningsaktiva och har 
en betydligt större upplaga. Med 40 000 ex når vi ut till majoriteten av medlemskåren. Med fokus på ungdomsföreningar och frågor 
som berör dem engagerar och intresserar tidningen. Att vår medlemstidning är en av svenskfinlands största gratistidningar är en 
merit. Tidningen utkommer med fyra fullspäckade nummer per år och finns även online.



Projektverksamhet

En del av förbundets utvecklingsarbete består av projekt. Genom att driva mångsidiga projekt får förbundet möjlighet att sätta in 
extra resurser inom olika specialområden och medverka till att utveckla nya innovationer. Projekten grundar sig på medlemsförening-
arnas behov och önskemål, och främjar föreningslivet i verksamhetsområdet.  På årsbasis bedriver SÖU vanligen tre projekt parallellt 
vilket volymmässigt motsvarar hälften av verksamheten både praktiskt och ekonomiskt.



Om oss

SÖU finns fysiskt i Vasa men försöker agera i hela svenska Österbotten. Personalstyrkan består av 50% anställda på projekt och 50% 
på det så kallade centralkansliet, vilka tillsammans utgör den så kallade kanslipersonalen (bilden ovan). Därtill finns ett flertal per-
soner anställda på timbasis, för kursverksamhet, kortare projekt och motsvarande. Centralkansliet arbetar med administrativa frågor 
och utveckling och försöker fylla föreningarnas behov medan projektledarna agerar inom specifika områden. På årsbasis uppgår 
personalen till närmare 10 årsverken.



Information

Information om SÖU:s verksamhet fås kontinuerligt via vår hemsida (www.sou.fi). Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Via 
vår hemsida kan du även anmäla dig till vår e-föreningspost. Kontinuerligt e-postas info ut om aktuella ärenden, kursverksamhet, 
bidrag med mera, alltså information som är nyttig för föreningar och föreningsaktiva. Vill man träffa oss på riktigt får man gärna 
bjuda in oss till sin förening eller komma till vårt kansli på en kopp kaffe.



Aktivitet
SÖU är takorganisation för den österbottniska ungdomsföreningsrörelsen. Förutom ungdomsföreningar finns även en hel del specialföreningar i medlemskåren, främst 
olika kulturföreningar. Medlemskåren består av 125 föreningar med över 15.000 personmedlemmar. Den stora gemensamma nämnaren bland våra medlemmar är 
det svenska språket, att verksamheten riktar sig till ungdomar och att de flesta äger ett föreningshus. Kultur i någon form är den största gemensamma nämnaren för 
föreningarna verksamhetsmässigt. Det dansas, spelas teater och kort, sjungs, musiceras och lajvas.

SÖU:s viktigaste uppgift är att stödja, hjälpa och inspirera föreningarna. Vi försöker vara en organisation med låg tröskel som är enkel att kontakta. Varje år besöker vi 
över 50 föreningar personligen, en levande kontakt ger en bättre dialog samt information till grund för kommande verksamhet och projekt.

Stöd och hjälpfunktionerna består dels i konsultation, på centralkansliet finns samlad kunskap kring lagar och tillstånd, ansökningar och ekonomifrågor med mera. Det 
andra stora blocket är vår kursverksamhet, kurser och seminarier arrangeras enligt fältets behov och vartefter exempelvis lagstiftning uppdateras. Kurserna brukar vara 
minst 20 på årsbasis, intensiva år det dubbla.

En annan viktig del som det senaste året genomgått en förändring är den egna tidningen ÖP, Österbottniska Posten. Tidningen är numera en renodlad medlemstidning 
och innehållet strävar till att handla om medlemskåren och föreningarna, eller om sådant som berör dem.

Precis som ÖP lyfter fram föreningarna arrangerar SÖU varje år olika former av profilhöjande evenemang. Genom åren har det traditionellt varit revykavalkader och 
orkesterparader, på senare år kompletterade med SÖU-Rock och allsånger. Det viktigaste evenemanget är dock den årligen återkommande Johannesgalan som premierar 
och profilerar föreningar och personer inom rörelsen. Galan är samtidigt en plattform för möten mellan människor från olika föreningar.

Närmare hälften av verksamheten bedrivs på projektbasis. Att starta olika typer av projekt är ett sätt att snabbt reagera på uppkomna problem eller driva utveckling för 
att motverka problem. Projektverksamheten ger oftast utrymme att gå in djupare i ett specifikt område än vad den ordinarie verksamheten gör. 

Personalen består av 10 personer, vanligen så att det så kallade centralkansliet består av fyra personer, fyra personer är på projektanställning och två personer inom 
övrig verksamhet som biografverksamheten, olika ungdomstjänster med mera. Därtill anställs en hel del personer under året som kursdragare, konsulter och specifikt för 
olika evenemang.

Förbundet leds av en styrelse bestående av representanter för de åtta ungdomsringarna, skolungdomens representant samt en ordförande. Därutöver tillsätts utskott och 
arbetsgrupper enligt behov.

Ungdomar
För ett ungdomsförbund är ungdomar en självklar fokusgrupp. Förbundet arrangerar dels egen verksamhet direkt för ungdomar men det primära målet är att stödja 
medlemsföreningarna så att de kan arrangera lokal verksamhet kontinuerligt. Från SÖU:s sida är det viktigt att föra dialog med unga för att känna till deras behov och 
anpassa verksamheten enligt dem. Under 2018 arrangeras en skolturne vid vilken en enkät görs för att få grepp om ungdomars intressen och tankar. Materialet sum-
meras och delges åt föreningarna. SÖU samarbetar även med ungdomsforskarna vid Åbo Akademi. Även en stor del av vår kurs- och kulturverksamhet riktar sig till unga.

Medlemmar
Medlemmarna och medlemsservicen är centralkansliets huvudsakliga uppgift. De frågor som finns från föreningshåll ska SÖU kunna antingen svara på eller inom rimlig 
tid ta reda på. SÖU är förenklat förklarat föreningarnas fackförbund. Kursverksamhet, kontakt och konsultation är ledord för verksamheten. 

Kultur
SÖU driver kulturverksamhet, förvaltar ett kulturarv och förbättrar förutsättningar för kulturverksamhet. Under året arrangeras kurs- och annan stödjande verksamhet. 
30% av medlemskåren bedriver revy- eller teaterverksamhet, likaså har 30% musikverksamhet i någon form och över 50% har nöjesverksamhet i någon form. Därtill 
finns specialföreningar med unika behov. Förbundet marknadsför och profilerar föreningarnas evenemang genom olika insatser under året. Insatserna från SÖU blir allt 
viktigare, ekonomi, administration och kompetenskrav för arrangörer försvåras varje år. Under 2018 arrangeras en allsång eller motsvarande publikt jippo där utrymme 
ges för föreningarna att presentera sig och sitt utbud.
Turneringen i pidron har varje år en given plats och engagerar närmare 500 personer och är en viktig del i vårt kulturarv.

ÖP
ÖP, Österbottniska Posten, inledde en transformering 2016 och utkom i ny kostym 2017. Vi strävar till att fortsätta utvecklingsarbetet och hålla hårt på vårt fokus, att ÖP 
ska vara en medlemstidning om ungdomsföreningar och föreningspersoner och om ämnen som berör dem. Tidningen, som kanske numera är ett magasin, utkommer 
med fyra nummer i året i över 40.000 exemplar och når således majoriteten av medlemskåren.
 
Projekt
Projektverksamheten är betydande för SÖU och deras medlemmar. Genom olika projekt erhålls de extra resurser som behövs för att skapa nya innovationer eller göra 
fokuserade punktinsatser. Under 2018 bedrivs följande projekt i förbundets regi; 
- Kulturturism, med strävan att öka besöksvolymen hos föreningarna (Österbottens NTM-central)
- Demokratidisco, arbete med demokratifrågor bland unga över språkgränsen (Svenska Kulturfonden, specialprogram)
- Bygdegården skede III, nya innovationer och nya användningsområden av föreningars resurser, utökat personutbyte mellan föreningar (Aktion Österbotten)
- Klockars Online del II, fortbildning för föreningar i arkivering och digitalisering, arkivmaterialet som grund för verksamhetsutveckling (Aktion Österbotten)
- Undervisning inom grundläggande teaterkonst, samarbetsprojekt med FSU som huvudman (Svenska Kulturfonden)

Därtill ansöks om större och mindre projekt under året enligt uppkomna behov. 



Ungdomsföreningsrörelsen består av centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf och dess fyra medlemsorganisa-
tioner: 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. 

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, fosterländskhet, 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
· samarbetar med andra närstående organisationer, såväl nationellt som internationellt.

De ovannämnda förbunden grundade år 2015 Ungdomsföreningsstiftelsen. Stiftelsens ändamål är att understöda och främja svensk-
språkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att organisera olika typer 
av insamlingar samt genom att i första hand utdela understöd till svenskspråkiga uf-medlemsföreningar och i andra hand genom 
att bevilja priser till förtjänta personer som är aktiva eller som har varit aktiva i svenskspråkiga ungdomsföreningar eller genom att 
understöda sådana stora och omfattande projekt som är av betydelse för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen i sin helhet.

UF-rörelsen



Ekonomi & Budget

En sund ekonomi är grunden för en god verksamhet. SÖU finansieras till stor del med olika stöd och bidrag för den centrala verksam-
heten och för olika projekt. Medlemsavgiften till förbundet utgör 1,5 % av den totala finansieringen. Statsbidraget som finansierar 
den centrala verksamheten är 12 %. Verksamhetsbidrag som finansierar centralkansliet är 26,5 %. Projektbidrag (så kallade EU-peng-
ar) via Aktion Österbotten och Österbottens NTM-central utgör 32 %. Egenfinansieringen för EU-projekt samt övrig projektfinansiering 
utgör 18 % av totala finansieringen. Förbundets intäkter från den egna verksamheten utgör 10 % av totala finansieringen.



Budget 2018

Budget Budget Bokslut

Intäkter 2018 2017 2016

Ordinarie verksamhet

Inträdesintäkter

Deltagaravgifter

Övriga intäkter 0,00 0,00 30,00

Kostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden

Lönebikostnader

Talkoarbete 0,00

Övriga personalkostnader

Avskrivningar

Hyror

Kontorsmaskinhyror 0,00 0,00

Bilplats

Leasinghyror, kopieringsmaskin

Utrymmeshyror

Övriga hyror

Kostnader för verksamhetsutrymmen

Bolagsvederlag

Vattenvederlag 480,00 480,00 480,00

Elektricitet 700,00 700,00 764,26

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

Städning och renhållning

Småredskap och inventarier

Resekostnader

Reseersättningar

Resekostnader

5 400,00 17 400,00 2 411,82

7 000,00 17 000,00 6 405,00

12 400,00 34 400,00 8 846,82

275 714,00 416 407,00 219 868,65

59 500,00 95 666,00 47 212,06

5 000,00 3 765,00

2 600,00 2 200,00 2 616,91

337 814,00 519 273,00 273 462,62

10 085,00 9 660,00 11 459,65

2 400,00

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

3 500,00 3 500,00 3 064,50

4 900,00 9 640,00 2 936,00

6 000,00 6 000,00 5 226,48

16 770,00 23 910,00 13 590,98

11 000,00 8 000,00 8 533,44

3 500,00 3 500,00 3 867,91

3 500,00 1 500,00 3 297,78

19 680,00 14 680,00 16 943,39

20 490,00 21 595,00 8 532,48

6 910,00 7 750,00 6 495,39

27 400,00 29 345,00 15 027,87



Köptjänster

Marknadsföring

Webbutveckling

Experttjänster

Övriga köptjänster

Kontor och administration

Telefon

Post 750,00 325,60

Internet 500,00 350,07

Kopieringskostnader

Kontorsmaterial 550,00 690,28

Övriga kostnader

Uppvaktningar och priser

Rekvisita 759,90

Tidningar och litteratur 900,00 800,00 924,00

Möteskostnader och servering

Försäkringar

Övriga kostnader

Kostnader totalt

Tillförda medel

Intäkter

Medlemsavgifter

Övriga rörelseintäkter

Allmänna understöd

Statsunderstöd

ELY-centralen / Aktion Österbotten

Fonder och stiftelser

Talkoarbete 0,00

Ordinarie verksamhetens överskott 0,00 0,00 -182,66

Centralkansliet

Centralkansliet % 52,45% 41,44% 54,00%

Projekt

Projekt % 47,55% 58,56% 46,00%

18 500,00 31 000,00 11 684,08

32 000,00 25 000,00 19 506,50

7 500,00 7 500,00 6 512,40

40 900,00 44 700,00 7 673,27

98 900,00 108 200,00 45 376,25

2 430,00 2 900,00 1 657,72

1 525,00

1 000,00

2 450,00 2 475,00 1 704,78

1 140,00

7 180,00 8 540,00 4 728,45

2 000,00 1 450,00 2 984,90

1 000,00 2 000,00

14 750,00 19 700,00 12 276,24

1 300,00 1 300,00 1 210,70

6 200,00 6 250,00 4 320,32

26 150,00 31 500,00 22 476,06

543 979,00 745 108,00 403 065,27

8 120,00 8 050,00 8 050,00

41 550,00 25 900,00 7 927,98

49 670,00 33 950,00 15 977,98

64 980,00 66 000,00 61 552,40

172 959,40 236 202,00 124 706,07

243 969,60 369 556,00 188 034,34

5 000,00 3 765,00

481 909,00 676 758,00 378 057,81

285 310,00 308 750,00 217 647,79

258 669,00 436 358,00 185 417,48



Johannes Klockars

Den 7 september skulle den finlandssvenska ungdomsrörelsens fader Johannes Klockars ha fyllt 150 år. Dagen till ära uppvaktade 
representanter från SÖU hans grav i Vasa. Klockars grundade den första finlandssvenska ungdomsföreningen 1888 i Malax och hade 
en central roll i grundandet av SÖU 1906. Utöver ungdomsrörelsen var han också aktiv inom nykterhetsrörelsen, folkbildningen och 
politiken.

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


