
VI SKAPAR LANDET



FINLANDSSVENSKA LANDSBYGDENS 
INTRESSEBEVAKARE

• SLC grundades  december 1945, första verksamhetsåret 
1946
• Partipolitiskt obunden, utan statsstöd fungerande facklig

organisation
• Bevakar och tillvaratar medlemmarnas och den svenska 

landsbygdens gemensamma ekonomiska, sociala och 
kulturella intressen
• Verksamhetsområdet sträcker sig från Karleby till Pyttis



STRATEGI2022 & HANDLINGSPROGRAM

• Strategin utgår från vår vision: VI SKAPAR LANDET
• 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.
• Våra medlemmar är en samhällskraft och tillsammans är vi SLC!
• http://slc.fi/strategi2022

• Handlingsprogrammet 
• för alla 20 strategiska åtgärder i Strategi 2022 har SLC tagit 

fram verksamhetsåtgärder på både central och lokal nivå.
• http://slc.fi/handlingsprogram 



STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN

• Politik
• Delmål: Våra medlemmar utvecklar aktivt sina näringar i samverkan med 

samhället och skapar därigenom landet.
• Marknad

• Delmål: Våra medlemmars företagsverksamhet på landsbygden är 
lönsam, vilket ger mervärde till hela samhället.

• Sociala frågor
• Delmål: Våra medlemmar är stolta, friska, lyckliga och känner 

samhörighet med varandra.
• Kompetens

• Delmål: Vi har kunnande och förmåga att möta framtidens behov och se 
utvecklingsmöjligheterna inom vår bransch.
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SLC ÄR 10 500 
LANTBRUKARE OCH 

18 700 
SKOGSÄGARE



SLC:S ORGANISATIONSSTRUKTUR



SLC:S ORGANISATION 2020

• Fullmäktige:
• ordförande Kristian Westerholm
• 1 vice ordf. Niclas Sjöskog, 

2 vice ordf. Nicklas Mörn
• högsta beslutande makten
• sammanträder 2 ggr/år

• Styrelse:
• ordförande Mats Nylund
• 1 vice ordf. Thomas Antas,

2 vice ordf. Mickel Nyström
• leder löpande verksamheten
• sammanträder 1 ggn/mån

• Arbetsutskott
• 15 specialutskott
• SLC:s kongress

• sammanträder vart 3:e år för 
att ge förbunden, 
lokalavdelningar och 
medlemmar möjlighet att ta 
del av viktiga ärenden

• rådgivande organ, fastställer 
allmänna riktlinjer



SLC:S PERSONAL

• Verksamhetsledare 
Jonas Laxåback
• Ombudsman 

Rikard Korkman
• Jurist 

Mikaela Strömberg-Schalin
• Kommunikationschef 

Mia Wikström
• Ombud 

Annika Öhberg

• Skogsombudsman 
Viktor Harvio
• Förbundsekonom 

Gunilla Johansson
• Administrativ assistent 

Margita Törnroth
• Trädgårdsbevakning 

Johanna Smith



BRYSSELKONTORET

• Tillsammans med MTK och Pellervosällskapet upprätthåller 
SLC ett lobbykontor i Bryssel. 
• Ansvarar för EU-bevakningen inom jordbrukspolitiken
• Ansvarar även för kontakterna med andra europeiska 

bondeorganisationer
• Fyra anställda, bl.a. direktör Hanna Leiponen-Syyrakki



INTERNATIONELLT SAMARBETE

• NBC - Nordens Bondeorganisationers Centralråd
• NBC leds genom ett roterande ordförandeskap
• praktiska arbetet sköts av NBC:s arbetsutskott

• COPA - producentorganisationen inom EU 
• SLC deltar genom Brysselkontoret

• CEJA - the European Council of Young Farmers
• Samlar de unga europeiska bönderna
• SLC blev medlem 2016



SLC FINNS TILL FÖR 
MEDLEMMARNA



MEDLEMSKAP I SLC

• Alla som vill stöda lantbrukets framtid är välkomna som medlemmar
• De aktiva jord- och skogsbrukarna är ryggraden för verksamheten
• Medlemsformer:

• Aktivamedlemmar: personer som idkar jordbruk eller besitter mark
• Stödandemedlemmar: fysiska/juridiska personer som vill främja SLC:s 

syften
• Studerandemedlemmar: motsvarar stödande medlemskap
• Skogsägare kan ansluta sig som skogsägarmedlemmar via 

skogsvårdsföreningarna  eller landskapsförbunden
• Bli medlem på www.slc.fi eller kontakta landskapsförbundet eller 

skogsvårdsföreningen på ditt område



VAD GER MEDLEMSKAPET?

• Effektiv intressebevakning om jord och skog på svenska
• Information  
• Sakkunnighjälp
• Som medlem har man möjlighet att påverka i frågor som är viktiga 

för den egna näringen
• Medlemsförmåner, bl.a. Landsbygdens Folk men även förmåner 

inom energi & bränslen, bank & försäkring, fritid, ”jordbruksnära 
tjänster” 
• Utbildning, kurser
• Sammanhållning & samhörighet



LANDSBYGDENS FOLK

• Finlands främsta svenskspråkiga 
landsbygdstidning ges ut av SLC
• Utkommer 1 gång/vecka
• Upplaga ca 6 800 ex (skogstema 25 000 ex)
• Sedan 2017 ingår bilagan LoA (Lantmän och 

Andelsfolk) som temasidor i tidningen
• Koncentrerar sig på intressebevakning, 

stödbevakning och politik
• Medlemstidning, ingår i medlemsavgiften
• Kontakt: 

• redaktion.lf@slc.fi, loa@slc.fi
• www.landsbygdensfolk.fi
• www.facebook.com/landsbygdensfolk 



VAR HITTAR DU OSS?

• SLC & LF : Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors, 
info@slc.fi, http://slc.fi  
• Förbundens kanslier: Vasa, Helsingfors, Kimito, Jomala
• Fem skogsvårdsföreningar
• Social media: Gilla oss och dela vårt budskap!

• www.facebook.com/SLC.fi 
• twitter.com/SLC_lantbruk: @SLC_lantbruk
• instagram.com/bondenbehovs/: @bondenbehovs
• www.youtube.com: Info SLC



#BONDENBEHÖVS
#VÄXTKRAFT 
#VIODLARDINMAT
#VISKAPARLANDET


