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Vi gör målstyrd politik
•

•

•

•

Organisationen är partipolitiskt
obunden och finansieras av
medlemskåren.
Vi tillvaratar medlemmarnas
enskilda och gemensamma
intressen i uppfyllandet av vår
uppgift.
Vi verkar för en regionalpolitik
som ger likvärdiga möjligheter
att utöva alla näringsgrenar
samt eftersträvar att
landsbygden och de gröna
näringarna utvecklas och att
näringarnas behov beaktas.

Vi arbetar för förenklad och
målstyrd byråkrati.

•

Vi eftersträvar rättvisa
förutsättningar för det
nyländska lantbruket och
landsbygdsföretagare.
Vi arbetar för att samhällets
funktioner ska vara tillgängliga
på båda nationalspråken också
inom vår sektor.

•

Vi skapar förutsättningar
för positiv företagaranda
och främjar samarbete och
sammanhållningen mellan
landsbygdsföretagarna

•

Vi skapar framtidstro och
positivt synsätt till
lantbruket och
landsbygdsnäringarna

•

Vi jobbar för att
medlemmarnas sociala
förmåner motsvarar
behoven och utvecklas
enligt dem.

•

Vi eftersträvar att
generationsväxlingarna på
de nyländska gårdarna
bidrar till en hållbar
åldersstruktur bland
lantbrukarna.

Vi är en öppen organisation som skapar förutsättningar för
att våra medlemmar kan livnära sig som företagare på
landsbygden i generationer framöver.
Vi och våra medlemmar har samhällets förtroende att ta
hand om marken, produktionsdjuren och skogen.
Vi, landsbygden och landsbygdsföretagen, uppfattas som en
positiv drivande kraft.

Vi är en aktiv påverkare i
markägarfrågor.

•

•

VI SKAPAR LANDET

Vi är stolta, friska och
lyckliga

Vi identifierar och utnyttjar våra
lokala resurser
•

Vi för en aktiv dialog med våra
medlemmar och övriga aktörer i
samhället och fungerar som
medlemmarnas kanal.

•

Vi jobbar för att våra medlemmar har
hög yrkeskompetens inom yrket, i
företagsledning och som arbetsgivare.

•

Vi jobbar för att det i regionen erbjuds
yrkeskompetenshöjande utbildning på
svenska inom jord- och
skogsbruksnäringarna.

Vi skapar den nyländska
landsbygden genom lönsamma
landsbygdsföretag
•

Vi arbetar för att förbättra lant- och
skogsbrukets villkor och lönsamhet.

•

Vi jobbar för att konsumenterna har
kunskap och kännedom om varför
matens ursprung är betydelsefull.

•

Vi utvecklar livs- och företagsmiljöerna
på landsbygden- ekonomiskt, socialt,
miljömässigt och kulturellt.

•

Vi samarbetar med andra aktörer.

