ÅRSBERÄTTELSE 2020–2021
ALLMÄNT
Verksamhetsåret 2020 inleddes som andra år med planeringen av kommunalval,
medlemsvård, regionala träffar och kommunparlament. Några månader in på året
totalförändrades allt när covid-19 spreds kraftigt runt om i världen. Våren innebar
omställningar och nya sätt att nå ut till medlemmar, förtroendevalda och väljare. Trots
Coronapandemin har SFP i Österbotten arbetat aktivt för att ställa om, istället för att ställa in.
Trots ansträngningen att ställa om verksamheten tvingades en del betydande händelser inom
organisationen skjutas fram, bland annat kretsmötet. En betydande del av verksamheten har
sedan pandemins utbrott skötts digitalt.

KRETSMÖTET & PARTIDAG
I enlighet med kretsens stadgar ska årsmötet hållas innan utgången av maj månad, men
baserat på ett undantag i föreningslagen, kunde årsmötet flyttas fram till augusti. En covid-19
åtgärd som var behövlig med tanke på smittspridningen under våren 2020.
Kretsmötet hölls den 19.8.2020 vid Wasa Uf Skatila i Veikars. Kretsmötet samlade totalt 109
delegater, varav ett tiotal deltog på distans. Förutom delegater deltog även inbjudna gäster
och andra besökare. Kretsmötet valde ny ordförande för SFP i Österbotten, Johanna Holmäng
från Pedersöre. Utöver stadgeenliga ärenden höll österbottniska riksdagsledamöter,
partiordförande och justitieminister samt Europaparlamentariker tal under mötet.
Partidagen ordnades som kretsmötet – i hybridform den 26.9 i Vanda. En stor del delegater
deltog på distans. Under partidagen återvaldes Anna-Maja Henriksson till Svenska folkpartiets
partiordförande. Partidagen valde även nya medlemmar till partifullmäktige.

MEDLEMMAR
SFP i Österbotten består av totalt 45 aktiva lokalavdelningar och 8 kommunorganisationer
med ett totalt medlemsantal på 9 000 medlemmar. Kretsen sträcker sig från Kristinestad i syd
till Karleby i norr. Kretskansliet finns på Rådhusgatan 23 i Vasa och det verkställande arbetet
har under året skötts av en verksamhetsledare, verksamhetskoordinator, regionkoordinator
(norra kommunerna, november 2020) och från mars månad 2021 med förstärkning av en
kampanjkoordinator.
Under våren 2020 gjordes en medlemsvärvningskampanj på kretsens sociala medier och i
samarbete med Svensk Ungdom i Österbotten. Medlemskampanjen drog ett tjugotal nya
medlemmar till SFP i Österbotten. Kampanjen är planerad att vara återkommande varje år när
Svensk Ungdom skriver ut medlemmar som överstiger åldern för medlemskap inom
förbundet. Partiets centrala medlemsregister uppdaterades under året. Uppdateringen ger en
del nya funktioner som underlättar i verksamheten och i kontakten till medlemmarna.

SYNLIGHET & MEDIA
Under verksamhetsåret har kretsen gjort flera interna försök till att nå en bättre spridning via
våra sociala medier och samtidigt bygga en starkare följarskara. Kampanjmässigt har gjorts
flera försök till att skapa politisk substans i våra kanaler och hålla en varierande ton för att
locka nya följare och framtida medlemmar, väljare och även andra intresserade.
Kretsen har under året varit synlig i både sociala medier och traditionell media genom bl.a.
kretspresidiet. Partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson har haft en stark,
framträdande roll i våra dagstidningar nästan varje vecka. Samtidigt har kretsens
riksdagsledamöter Joakim Strand, Anders Norrback och Mikko Ollikainen också haft en större
räckvidd i traditionell media i jämförelse med tidigare år. Riksdagsledamöterna har även aktivt
deltagit med material till våra sociala medier kring dagsaktuella teman.

KRETSSTYRELSEN
Kretsstyrelsen har under verksamhetsåret letts av kretsordförande Johanna Holmäng från
Pedersöre. Viceordföranden har varit Henrik Antfolk från Kristinestad och Barbro Kloo från
Vasa. Övriga medlemmar i kretsstyrelsen har varit:
Kommun
Karleby
Kronoby
Larsmo
Jakobstad
Nykarleby
Vörå
Korsholm
Malax
Korsnäs
Närpes
Kaskö
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk Ungdom
Botnia Seniorer

Ordinarie
Jan-Ove Nyman
Kari Harju
Jan Ray
Anders Sandlin
Mikael Lindvall
Johanna Skarper
Tomas Bäck
Minna Söderholm
Anna-Lena Kronqvist
Marjo Österdahl
Jan-Anders Lundenius
Leena Nikkari-Östman
Mira Bäck
Christer Rosengren

Ersättare
Carola Holmbäck-Puskala
Matias Torrkulla
Karita Nynäs
Brita Brännbacka-Brunell
Elli Flén
Victor Ohlis
Ulla-Maj Salin
Ann-Helen Ståhl
Lars-Erik Holmblad
Roberth Sjöström
Tor Nygård
Carola Bengs-Lattunen
André Martinez
Marianne Buss

Kretsstyrelsen har under året samlats till totalt 8 styrelsemöten, en aftonskola och ett
strategiseminarium. Under aftonskolan deltog riksdagsledamot Joakim Strand och
landskapsdirektör Kaj Suomela från Österbottens Förbund. Strategiseminariet hölls enligt
hybridmodell under hösten, två dagar i Vasa. Riksdagsledamöterna Mikko Ollikainen och
Anders Norrback deltog även under strategiseminariets första dag. Under strategidagarna
planerades kretsen politiska tyngdpunkter för verksamhetsåret. Tyngdpunkterna sammanföll
senare till de valteman som kretsen skapade inför kommunalvalet 2021. Ledorden i
tyngdpunkterna var ”Framåt tillsammans” och följer nedan:
SFP i Österbotten går till kommunalval med ledorden framtidstro, ansvarstagande och utveckling. Våra
kommuner behöver politiker som vågar och vill utveckla vårt samhälle. SFP i Österbotten vill vara

ansvarstagande i utmanande tider. Innovationer inom företag, service på våra nationalspråk, en
modern bildning och ansvar för miljön är en del av ingredienserna vi vill gå till kommunalval med.

VÅRT VÄLMÅENDE
•
•
•

Vi arbetar aktivt för jämlik service i vår region med fokus på smidigt samarbete mellan
kommuner, i befintliga och kommande välfärdsområden.
Tillsammans stärker vi en heltäckande och lättillgänglig vård, i livets alla skeden.
Våra unga är vår framtid. Vi ska arbeta för att utveckla tjänster som stöder ungas välmående
och hälsa.

VÅR EKONOMI, SYSSELSÄTTNING & FÖRETAGSAMHET
•
•
•
•

Vi arbetar för fungerande infrastruktur som möjliggör för människor att bo och verka på
landsbygden.
Vi vill se nya sysselsättningsformer och innovationer på vår arbetsmarknad.
Vi vill stärka förutsättningarna för nya företagsetableringar och företagsamhet i vår region.
Våra kommuner samarbetar tätt med företag och fokuserar på service som ligger nära
människan.

EN MODERN UTBILDNING
•
•
•
•

Vi välkomnar kreativa inlärningsmiljöer som stärker och tryggar en levande, attraktiv och
mångsidig bildning.
Våra unga är vår framtid - förebyggande insatser är a och o i bildningen.
Tillgången till trygga vuxna, tillräckliga resurser i form av professionella handledare och
pedagoger behöver finnas i alla skolor.
Våra barn ska bli sedda och all form av mobbning ska motarbetas.

VÅR MILJÖ
•
•
•

Vi uppmuntrar våra kommuner till klimatsmart upphandling, till exempel genom att
prioritera inhemsk och närproducerad mat.
Vi arbetar för en cirkulär ekonomi. Vår region behöver fler energismarta lösningar och en
starkare samverkan mellan sektorer och industrier.
Vårt jordbruk ska ses som en tillgång och del av lösningen på klimatfrågan.

MER JÄMSTÄLLDHET
•
•
•

Vår jämställdhetspolitik bygger på att alla individer har makt, frihet och ansvar för att forma
samhället och sina egna liv.
Vårt mål är att varje kommun i regionen skriver under europeiska
jämställdhetsdeklarationen.
Vårt språk får aldrig tas för givet. Våra nationalspråk ska vara bärande krafter för ett
inkluderande, jämställt och levande land.

VI INTEGRERAR… OCH INTEGRERAS
•
•
•

Vår region ska vara en drivande kraft för att inkludera och involvera nyanlända. Integrationen
ska vara lokal och tvåvägsintegration är en ingrediens för framgång.
Integration av invandrare ska fungera på båda våra nationalspråk.
Vi uppmanar våra kommuner att öka antalet kvotflyktingar. Regionen har ett humanitärt
ansvar.

KOMMUNALVAL
Kandidatrekryteringen inför kommunalvalet den 18.4.2021 satte stor prägel på
verksamhetsåret. I början av mars 2021 stod det klart att pandemiläget var så pass allvarligt
att valet måste flyttas fram till 13.6.2021. Detta dels för att undvika en alltför hög smittorisk
och dels för att säkra ett demokratiskt val med högt valdeltagande. Förhandsröstningen
utökas till två veckor 26.5-8.6.2021. Kandidatlistorna ska kunna kompletteras fram till
4.5.2021. Detta förutsatt att lagändringen godkänns i riksdagen.
Kretsens lokalavdelningar och kommunorganisation, förtroendevalda och aktiva partivänner
har trots det utmanande läget arbetat aktivt med kandidatrekrytering, kampanjplanering och
valrelaterade frågor. Kretsen har även aktivt fört en ”Ställ upp”-kampanj på sociala medier
som lockat kandidater från flera kommuner. Försök till att nå nya kandidater inom Vasa
valkrets gjordes både genom medlemskontakter och sociala medier. Vid den ursprungliga
deadlinen för inlämning av kandidatlistorna har SFP i Österbotten xxx kandidater i 15
kommuner. Kandidaterna har haft möjlighet att delta i flertalet utbildningar online samt
erbjudits stöd i den egna lokalavdelningen samt av kretskansliet.
Kretsen har även utarbetat en kampanjplan för kommunalvalet med målsättningar, röstemål
och kommunikationsplan. Kampanjplanen kan laddas ned här. Eftersom pandemiläget fortgår
har majoriteten av kampanjen planerats att göras virtuellt på sociala medier samt genom
annonsering och debattinlägg i dagstidningarna.

EKONOMI
Under verksamhetsåret uteblev en stor del av den planerade verksamheten, samtidigt som
kretsen fick ställa om och utveckla nya sätt att nå ut till förtroendevalda, medlemmar och
väljare. Den främsta inbesparingen som skedde under 2020 var uteblivna ersättningar för
resor, oanvända medel för kommunparlament och andra valtillställningar.
Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott på 33 688,98€. Medlemsavgiften för
lokalavdelningar har under året varit 2,50€/medlem och förtroendemannaavgiften 20%. Som
bokförare har företaget Accountor fungerat och som verksamhetsgranskare Ernst & Young,
Helsingfors.

TACK TILL
Svenska folkpartiet i Österbottens kretsstyrelse riktar ett varmt tack till
 Lokalavdelningar, kommunorganisationer samt förtroendevalda i kommuner och
samkommuner för ert värdefulla arbete och ansvarstagande
 Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska Seniorer för ett
välfungerande och utvecklande samarbete
 Svenska Bildningsförbundet för aktivt samarbete kring ordnande av värdefulla
utbildningar och träffar för våra kommunalvalskandidater och förtroendevalda
 Svenska riksdagsgruppen för ert värdefulla arbete
 Övriga samarbetspartners och andra vänner av Svenska folkpartiet och Svenska
folkpartiet i Österbotten för gott samarbete och bred verksamhet trots
Coronapandemins utmaningar

