SLC Nyland handlingsprogram (godkänd av styrelsen 24.10.2018)

SLC NYLANDS HANDLINGSPROGRAM
Bygger på fyra strategiska delmål:

1. VI GÖR MÅLSTYRD POLITIK
I.

Organisationen är partipolitiskt obunden och finansieras av
medlemskåren

•

•
•
•

II.

ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
Vi står till tjänst med material och information som krävs för lokalpolitik tjänstemännen framställer
Vi samarbetar med andra organisationer för att vid behov förstärka de förtroendevaldas
samhällskunskap
Förtroendevalda kommunicerar om behoven inom lokalpolitiken

Vi tillvaratar medlemmarnas enskilda och gemensamma intressen i
uppfyllandet av vår uppgift
•
•
•
•
•
•

III.

AKTIVITETER
Uppmuntra medlemmarna till att vara politiskt aktiva och ta ställning i olika frågor

AKTIVITETER
Vi har aktiva lokalavdelningar, utskott, styrelse och fullmäktige
Vi beaktar enskilda medlemmars uttalanden
Vår interna kommunikation utgår från en kommunikationsplan
Vi strävar efter att bevaka intressen inom alla produktionsinriktningar
ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
Ordföranden ser till att organen sammankallas enligt behov och att alla som vill får
uttala sig under möten
Tjänstemännen lyfter fram relevant information t.ex. under möten

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

•
•

AKTIVITETER
Vi jobbar för att infrastrukturen skall utvecklas i samma takt på landsbygden som på
tätortsområden
Vi jobbar för producenternas rättsskydd i ärenden med myndigheterna
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•
•
•
•
•
•

IV.

Vi är en aktiv påverkare i markägarfrågor

•

AKTIVITETER
Vi ger utlåtanden om frågor som berör markägare
Vi påverkar i frågor som gäller planering och markanvändning på alla nivåer
Vi blir kallade som experter vid projekt
Våra förtroendevalda har kännedom om de lokalt aktuella frågorna som berör
markägare
Vi upprätthåller och utvecklar en dialog med andra berörda parter

•
•
•

ROLL OCH ANSVARSOMRÅDEN
Lokalavdelningarna är aktiva inom sitt verksamhetsområde
Förtroendevalda informerar förbundet om lokala förhållanden
Tjänstemännen förmedlar relevant information till förtroendevalda och medlemmar

•
•
•
•

V.

Vi arbetar för förenklad och målstyrd förvaltning

•

AKTIVITETER
Vi för en aktiv dialog med bl.a. Livsmedelsverket, AVI, JSM och strävar till ömsesidigt
förtroende
Vi jobbar för att ha gemensamma mål med myndigheterna inom branschen
Vi jobbar för att granskningarna och inspektionerna för lantbruksföretagare skall vara
mer konstruktiva än kritiska – ”från övervakare till coach”
Vi deltar i arbetsgrupper och lyfter fram oskäliga tillvägagångssätt

•
•
•

ROLL OCH ANSVARSOMRÅDEN
Förtroendevalda för fram ärenden om oskäliga tillvägagångssätt i organisationen
Tjänstemännen upprätthåller och utvecklar bra kontakter till myndigheterna
Arbetsutskottet och styrelsen behandlar ärenden

•
•
•

VI.

ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
Representation i NTM centralens odlarråd
Representation i landskapets samarbetsgrupp
Representation i Nylands samarbetsgrupps landsbygdssektion
Representation i det regionala skogsrådet
Representation i delegationen för hållbart lantbruk vid NTM centralen
Representation i Nylands regionala viltråds styrelse

Vi eftersträvar rättvisa förutsättningar för det nyländska lantbruket och
landsbygdsföretagandet
•
•
•

•
•
•

AKTIVITETER
Vi förespråkar lika ekonomiska förutsättningar, stödnivåer och -villkor i hela landet
Vi jobbar för att förutsättningarna för att kunna utveckla landsbygdsföretagandet skall
vara lika på administrativ nivå överallt i Nyland
Vi understryker vikten av sakkunnighet och kännedom om branschen hos tjänstemän
som bestämmer om saker som berör landsbygdsföretagandet
ROLL OCH ANSVARSOMRÅDEN
Förtroendevalda för fram ärenden om oskäliga tillvägagångssätt
Tjänstemännen upprätthåller och utvecklar bra kontakter till myndigheterna
Arbetsutskottet och styrelsen påverkar i dessa ärende
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VII.

Vi arbetar för att samhällets tjänster ska vara tillgängliga på båda
nationalspråken också inom vår sektor
•
•

AKTIVITETER
Medlemmarna uppmuntras att be om service och material på sitt modersmål
Förbundet kräver svenska förvaltningsfunktioner

•

ROLL OCH ANSVARSOMRÅDEN
Förtroendevalda informerar om språk klimatet på det lokala planet

2. VI IDENTIFIERAR OCH UTNYTTJAR VÅRA LOKALA
RESURSER
I.

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

•
•

AKTIVITER:
Vi är enkla att nå
Vi håller kontakt till våra medlemmar bland annat via infobrev per e-post och
bodväggen i LF om aktuella och lokala ärenden
Vi verkar i och följer med sociala medier och andra populära kommunikationsmedel
Vi ordnar medlemsträffar med olika teman

•
•
•

ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
Arbetsutskottet med lokalavdelningarna meddelar om vad som är aktuellt lokalt
Tjänstemännen följer med vad som är aktuellt inom branschen i Nyland
Förtroendevalda är aktiva på sociala media

•
•

II.

Vi jobbar för att våra medlemmar har hög kompetens inom branschen, i
företagsledning och som arbetsgivare
•
•
•
•

•
•

AKTIVITETER
Vi medverkar i projekt och försöker styra medel från EU:s landsbygdens
utvecklingsprogram till projekt som har som mål att höja yrkeskunnigheten hos
lantbrukarna
Vi ordnar kurser och evenemang som berör kunskaper som krävs vid företagsledning
Vi informerar våra medlemmar om utbildningar och kurser som ordnas i Nyland
Vi samarbetar med och erbjuder våra medlemmar sakkunnighjälp från Landsbygdens
arbetsgivarförbund
ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
Tjänstemän och förtroendevalda förmedlar information om kommande utbildningar och
kurser för landsbygdsföretagare
Medlemmar och förtroendevalda kan föreslå eller önska teman för utbildning eller kurs

SLC Nyland handlingsprogram (godkänd av styrelsen 24.10.2018)
III.

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

AKTIVITETER
Vi bevakar svenskspråkiga befolkningens intressen
Vi samarbetar med utbildningsinstanserna inom vårt verksamhetsområde för att det
skall erbjudas utbildning av hög kvalitet inom branschen även i framtiden
Vi deltar i projektverksamheten som erbjuder utbildning och framför de svenskspråkiga
behoven
Vi ordnar egna kurser som inte erbjuds på svenska från annat håll
Vi samarbetar med utbildningsanordnarna för att erbjuda svenskspråkig yrkesutbildning
ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
Tjänstemännen framhåller aktivt de svenskspråkigas behov
Förtroendevalda informerar om språkfrågorna i företagarvärlden
Arbetsutskottet behandlar, PR- och ungdomsutskottet har tätt samarbete med
studerandeföreningarna

3. VI UPPRÄTTHÅLLER DEN NYLÄNDSKA
LANDSBYGDEN GENOM LÖNSAMMA
LANDSBYGDSFÖRETAG

I.

Vi arbetar för att förbättra jord- och skogsbrukets villkor och lönsamhet
•
•
•
•
•

•
•

II.

AKTIVITETER
Vi utövar aktiv intressebevakning
Vi uppmuntrar till exportverksamhet
Vi söker nya kanaler och metoder för vidareförädling och försäljning t.ex. via
projektsamarbete
Vi uppmuntrar medlemmarna att utveckla sin verksamhet t.ex. genom specielisering
Vi lyfter fram våra behov till allmän kännedom
ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
Arbetsutskottet och förtroendevalda informerar
Tjänstemännen och medlemmar upprätthåller goda kontakter med förvaltningen och
handeln

Vi jobbar för att förbättra konsumenterna kunskap och kännedom om
varför matens ursprung är betydelsefull
•
•
•
•

AKTIVITETER
Vi lyfter fram vikten av den inhemska matproduktionen alltid när det är möjligt
Vi för en aktiv dialog med de finländska konsumenterna
Vi deltar i SLC:s konsumentkampanjer
Vi uppmuntrar medlemmar att vara öppna om sin verksamhet och tala för det
finländska lantbruket
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•
•
•

III.

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

•
•
•

IV.

ROLL- OCH ANSVARSFÖRDELNING
Arbetsutskottet bevakar, ungdoms- och PR utskottet kommer med förslag
Kommunikationsarbetsgruppen utarbetar en kommunikationsstrategi
Medlemmar kan bjuda in förbundet att medverka i gårdsjippon mm.

AKTIVITETER
Vi lyfter fram landsbygden som stomme för bioekonomin i vår kommunikation
Vi lyfter fram den finländska matens renhet
Vi strävar efter en hållbar produktion
Vi informerar konsumenterna om det mervärde som den inhemska matproduktionen
ger

ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
De förtroendevalda och medlemmarna framför ärenden i organisationen
Alla i förbundet förverkligar
Medlemmarna uppmuntras att vara öppna om sin verksamhet

Vi samarbetar med andra aktörer
•
•

•

AKTIVITETER
Vi samarbetar för att bättre nå ut och öka våra påverkningsmöjligheter - tillsammans är
vi starkare!
Vi samarbetar med bland annat MTK, Finlands företagarförbund, Lantbrukssällskapet
och med projekt i Nyland
ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
Alla i organisationen

4. VI ÄR STOLTA, FRISKA OCH LYCKLIGA

I.

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

AKTIVITETER
Vi ordnar tillfällen i ledig stil för våra medlemmar
Vi informerar om samarbetsmöjligheter inom branschen
Vi lyfter fram jordbrukaryrkets värde

•

ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
Utskott och andra organ inom organisationen kommer med initiativ om verksamhet
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II.

Vi skapar framtidstro och positivt synsätt till lantbruket och
landsbygdsnäringarna
•
•
•

•
•

III.

IV.

AKTIVITETER
Vi lyfter fram positiva saker om det finska lantbruket för allmänheten i vår
kommunikation
Vi verkar för att branschen har ett positivt rykte bland barn och unga
Vi agerar som opinionsbildare i samhället och jobbar för goda förutsättningar för
lantbruksföretagande i framtiden
ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
Alla medlemmar lyfter fram positiva saker
Förbundet använder marknadsföringsmaterial med positivt budskap

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

AKTIVITETER
Intressebevakning vid lagstiftning
Nära samarbete med LPA
Vi är intresserade av medlemmarnas behov

•
•

ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
Arbetsutskottet och lokalavdelningarna vidarebefordrar informationen i organisationen
Ett socialpolitiskt utskott bildas

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

AKTIVITETER
Intressebevakning vid lagstiftning
Vi ordnar generationsväxlingskurser vid behov
Vi uppvaktar nya lantbrukare
Vi verkar för stödsystem som underlättar generationsväxlingar

ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING
• Arbetsutskottet + ungdomsutskottet informerar om behov
• Tjänstemännen följer med aktuella ärenden och informerar medlemmar
• Lokalavdelningarna stöder blivande landsbygdsföretagare

