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Protokoll fört vid Nylands svenska
producentförbund NSP r.f:s ordinarie
höstmöte den 17 november 2020 på Vanda
Lantbruksmuseum i Vanda / MS Teams.
Närvarande var totalt ca 60 personer, på
plats deltog 17 personer och på distans
via Teams-mötesplattformen 44 personer.
43 valda ombud för lokalavdelningarna
deltog i mötet, varav 34 på distans.
§1
Mötet öppnas
Förbundsordförande Thomas Antas hälsade alla, såväl de på plats varande som de på
distans, hjärtligt välkomna.
Han öppnade mötet klockan 10.02. Öppningsanförandet i sammandrag i bilaga 1.
§2
Val av presidium för mötet
Till mötesordförande utsågs Thomas Antas och till sekreterare kallades Bjarne
Westerlund.
§3
Val av justeringsmän för mötets protokoll
Till protokolljusterare och rösträknare utsågs Marina Bergheim-Ahlqvist och Peter
Österman. Till valfunktionär utsågs Gunilla Grönholm.
§4
Frågan om mötet utlysts i stadgeenlig ordning
I tidningen Landsbygdens Folk ingick annons om mötet den 23 oktober 2020. Skriftlig
kallelse sändes till lokalavdelningarna samt övriga medlemmar den 27 oktober 2020.
Mötet konstaterades således sammankallat enligt föreskrifterna i 14 § i förbundets
stadgar.
På grund av det igen förvärrade coronaläget hålls mötet som ett så kallat hybridmöte,
där en del deltar per distans. Riksdagen har godkänt en förlängning av den temporära
lagen som nu tillåter föreningar att senast den 30.6.2021 ordna sina föreningsmöten
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också genom deltagande på distans i syfte att begränsa spridningen av covid-19epidemin.
§5
Fastställande av röstlängd
Lokalavdelningarnas valda ombud hade uppmanats anmäla sig till mötet på förhand och
de som var på plats anmälde sig dessutom på plats före mötet inleddes. För de som
deltog på distans förrättades namnupprop. Därefter kunde konstateras att 9 av
lokalavdelningarnas valda ombud var närvarande på plats och 34 på distans. Dessa
personer hade rösträtt vid mötet (bilaga 2).
§6
Fastställande av medlemsavgift för det följande kalenderåret
Ordföranden konstaterade att förbundsstyrelsen föreslår att medlemsavgifterna för år
2021 bibehålls oförändrade. Sekreteraren presenterade de föreslagna avgifterna och
medlemsavgifternas andel av förbundets budget.
I enlighet med styrelsens förslag beslöts om följande medlemsavgifter, per aktiv och
stödande medlem i lokalavdelningarna, för år 2021:
Grundavgift
Studerandemedlemskap (stödande)
Arealavgift; åker
skog
växthus
friland

75,00 euro
10,00 euro
1,95 euro/ha
0,48 euro/ha upp till 200 ha/medlem
för överstig. areal 0,00 euro/ha
0,02 euro/m2
4,00 euro/ha

Medlemsavgifterna för stödande företag och organisationer fastställdes till 700 euro.
§7
Fastställande av ersättning, dagtraktamenten och reseersättning för förbundsordföranden, förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer och verksamhetsgranskare
Ordföranden konstaterade att styrelsen föreslår att mötesarvodena hålls oförändrade.
Mötesarvodet fastställdes i enlighet med förslaget till 90 euro per möte för
mötesdeltagaren samt till 110 euro per möte för utskottsordföranden. Dagtraktamente
och reseersättning utgår enligt statens resebestämmelse.
Förbundsordförandens årsarvode fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till
6.000 euro.
Årsarvodet för förbundets första och andra viceordförande fastställdes i enlighet med
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styrelsens förslag till 1.000 euro.
Åt arbetsutskottets ledamöter (inklusive ungdomsutskottets ordförande) erläggs en
årlig ersättning på 300 euro för extra kostnader.
Åt revisorn och verksamhetsgranskaren erläggs ersättning enligt skälig räkning.
§8
Fastställande av budget för det följande kalenderåret
Förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2021 hade utdelats till mötesdeltagarna.
Sekreteraren gick igenom huvudposterna i budgetförslaget.
Budgetförslaget godkändes enhälligt (bilaga 3).
§9
Val av förbundsordförande, som fungerar som förbundsstyrelsens ordförande, samt en
första och en andra viceordförande
Ordföranden konstaterade att Erik Perklén avsagt sig omval och att man därför tillsatt
en valberedning för att ta fram en kandidat till ny viceordförande. Valberedningens
ordförande Anders Rosengren föreslog för mötet att Thomas Antas återväljs till
förbundsordförande, att Peter Österman, som fungerat som II:a viceordförande väljs
till I:a viceordförande och att Joel Rappe väljs till II:a viceordförande. Inga andra
förslag lades fram.
Till förbundsordförande återvaldes enhälligt Thomas Antas.
Till första viceordförande valdes enhälligt Peter Österman.
Till andra viceordförande valdes enhälligt Joel Rappe.
Thomas Antas tackade för förtroendet. Joel Rappe, som de senaste åren fungerat som
ordförande för ungdoms- och PRutskottet presenterade sig kort.
§ 10
Val av ledamöter i förbundsstyrelsen i stället för dem som är i tur att avgå
Konstaterades att Christian Nyholm, Ingå, Tom Lemström, Sjundeå, Magnus Selenius,
Esbo, Artur Hagner, Pernå, Carolina Sjögård, Liljendal och Boris Antman, Mörskom
står i tur att avgå ur förbundsstyrelsen.
Kristoffer Nilsson, Liljendal valdes i stället för Carolina Sjögård, som ej ställde upp för
återval. Övriga återvaldes enhälligt.
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§ 11
Val av revisor och verksamhetsgranskare jämte suppleanter för granskning av det
följande årets räkenskaper och förvaltning
Till ordinarie revisor valdes Mikael Hedlund (GR) från Rantalainen Yhtiöt, med Ossi
Sopen-Luoma (GRM) som suppleant och till ordinarie verksamhetsgranskare Johan
Söderberg med Kristian Westerholm som suppleant.
§ 12
Val av representanter till SLC:s förbundsfullmäktige för år 2021
Till centralförbundets fullmäktige utsågs följande representanter för förbundet:
Johan Holmström
Kristian Westerholm
Nina Långstedt
Tom Pehkonen
Anders Ingman (ny)
Anders Rosengren
Jesse Mårtenson

pers. suppl.

Sune Baarman
Kim Forsman
Håkan Nyström
Jaakko Mäkelä
Georg Stjernberg (ny)
Robert Haglund
Kristoffer Nilsson

§ 13
Frågor framförda av förbundsstyrelsen
Inga motioner hade lämnats in till höstmötet.
Arbetsutskottet och verksamhetsledaren hade på uppdrag av styrelsen förberett ett
förslag till uttalande från mötet. Sekreteraren presenterade förslaget till uttalande, som
man beslöt att återkomma till i slutet av mötet.
§ 14
Övriga i stadgeenlig ordning framförda frågor
Inga dylika frågor förelåg.
§ 15
Övriga frågor
Ordföranden informerade om att en revidering av stadgarna är under arbete.
Stadgearbetsgruppen föreslår att förbundet byter sitt officiella namn till SLC Nyland
och att man går in för att ha ett fullmäktige och en styrelse, istället för som nu styrelse
och arbetsutskott. Tanken är att man har en vald fullmäktigeordförande som har
närvarorätt vid styrelsens möten.
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Sekreteraren redogjorde kort för diskussioner som förts med LPA och ansvariga
kommunernas representanter om sammanslagning av avbytarenheter.
§ 16
Övrigt program
SLC:s ordförande Mats Nylund, som deltog på distans, inledde den lantbrukspolitiska
diskussionen. Han redogjorde för besluten om EU:s framtidsbudget för 2021-2027.
Överenskommelsen, som ännu inte är slutligt godkänd, ger lite mer medel än vi har i
nuvarande programperiod. Dessutom ingår i EU:s återhämtningspaket på grund av
coronaepidemin 214 miljoner euro för Finlands landsbygdsutvecklingsprogram.
Nylund presenterade SLC:s linjedragningar för kommande programperiod. SLC anser
det berättigat med lägre stöd för skiften som inte är i aktiv odling. SLC vill underlätta
förändringar av stödduglig areal. Vidare bordet det bli lättare att göra stegvis
generationsväxling. Produktionskopplade stöden är väldigt viktiga, inte minst för ABområdet, där möjligheterna att betala ut nationella stöd är begränsade. Vi kan förvänta
oss hårdare miljökrav i nästa programperiod, miljöersättningen bör då utformas så att
höga krav ska synas i ersättningen. Lönsamhetsutvecklingen är central, klimat- och
miljökopplingen stark, men det viktigaste att man kan producera mat. Var fjärde dag
kommer det lika många mänskor till i världen som vi har i Finland, som skall ha mat.
Två-årig övergångsperiod 2021-2022. Beredningen pågår under 2021 och då är det
viktigt att höra producenterna.
SLC-ordföranden ansåg att det finns en stabil grund för finansieringen. Regeringen
stod upp för jordbruket och landsbygdsutvecklingen i förhandlingarna inom EU. Det
blir lite mer pengar men avsevärt högre krav på klimat- och miljösatsningar. EU:s
program Gröna given och dess livsmedelsdel Från jord till bord samt EU:s
biodiversitetsstrategi ska beaktas i beredningen och kommer att påverka nya
stödsystemet. SLC jobbar för att tillsammans med andra aktörer hitta på praktiskt
genomförbara sätt att uppnå de skärpta målen. Nylund konstaterade att SLC har låtit
göra upp en klimatvägkarta tillsammans med MTK som är utarbetad av Luke. Man har
även ett uppdaterat miljöprogram och ett nytt vattenprogram tillsammans med MTK.
SLC är aktivt med i Carbon Action. Dessa är en del av SLC:s redskap för att möta
klimat-, miljö- och biodiversitetskrav i CAP27. Klimat-, miljö- och biodiversitetsåtgärderna måste vara funktionella, praktiskt genomförbara och kostnadseffektiva.
Nationella stöden för 2021 bereds som bäst. Det diskuteras bl.a. om enmagade
sektorns referensmängder, där en lagändring behövs, men kan kanske förverkligas
först 2023. Referensmängderna har sjunkit på AB vilket gör att stödnivån kan höjas.
Man utgår från samma princip som tidigare år i förhållande till stödet på nordliga
området. En höjning av det EU-finansierade stödet till unga odlare är aktuellt. Det
diskuteras även hur man kan fördela outnyttjade anslag. Regeringen har beviljat
temporärt stöd till primärproduktionen på grund av coronaepidemin. Det diskuteras nu
vilka kostnader som kan ingå.
Nylund redogjorde för akutella förändringar i avbytarverksamheten. Målet är att
trygga tillgång och kvalitet på avbytartjänster. Målsättningen är lokala enheter med
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minst 40-50 000 avbytardagar. Avbytarlagstiftningen skall förnyas. Antalet djurgårdar
och i synnerhet antalet mjölkgårdar förväntas minska betydligt. Han presenterade
SLC:s förväntningar på det nya systemet.
Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist hälsades
välkommen på distans. Han redogjorde för regeringens linjedragningar för CAP27 och
återhämtningspaketet. Ur regeringens och jordbrukarnas synvinkel kan vi vara rätt
nöjda med förhandlingsresultatet. Han betonade att det är i Finlands och jordbrukets
intresse att vara med och hitta lösningar på klimat- och miljöutmaningarna. Jord- och
skogsbruket är inte ett stort problem utan en viktig del av lösningen. Han ansåg att det
finns starkt med miljö- och klimataspekter i CAP-lösningen, varför kritiken från bland
annat miljöorganisationer känns lite orättvis. Blomqvist bedömde att skogspolitiken
verkar kunna hållas på nationell nivå, vilket är viktigt för det finländska skogsbruket.
Han tog kort upp de extra stöd p.g.a. coronapandemin som är riktade till
primärnäringarna. Täcker trots allt bara en bråkdel av de förluster företagarna lidit. Det
gjordes stora ansträngningar tillsammans med SLC och MTK för att säkra tillgången
på säsongsarbetskraft.
Minister Blomqvist framhöll att jämställdhetsaspekten finns med när statsbudgeten
görs upp. Jord- och skogsbrukssektorn har varit mansdominerad, vilket även synts på
förtroendemannasidan. Allt fler unga kvinnor söker till studier inom jord- och
skogsbruk. Ministern redogjorde vidare kort för då man på våren hamnade att ta ibruk
beredskapslagen och införa undantagsförhållanden. Det var som beslutsfattare en
väldigt utmanande och tung tid. Beslut måste tas i stor osäkerhet, då man försökt
lindra verkningarna. Regeringen har givit sju tilläggsbudgetar och Finland har varit
tvunget att skuldsätta sig betydligt. Blomqvist berättade även kort om vilka frågor och
arbetsgrupper som främst sysselsätter honom som minister. Regeringen kommer att
lyfta ett ökat samarbet inom Norden inom försörjningstrygghet och -beredskap.
Byggande i trä är något som man även gemensamt för fram.
I diskussionen togs upp koppling mellan rättsstatsprincipen och att få finansiering via
återhämtningspaketet och budgetmedel i övrigt. Ungern och Polen använder sig av det
veto som medlemsländerna har, vilket har medfört en besvärlig situation, där
förhandlingar nu kommer att föras för att nå en lösning.
Mats Nylund framförde ett tack för ett bra anförande och speciellt för ett nära och bra
samarbete med ministern och regeringen. Blomqvist tackade för möjligheten att delta i
mötet och för det värdefulla samarbetet.
Nylund redogjorde avslutningsvis ännu för den aktuella skärpningen i
livsmedelsmarknadslagen. Träder i kraft 1.11.2021. Företag med en omsättning med
över 2 miljoner euro, HoReCa-sektorn och den offentliga sektorn kommer nu att
omfattas av livsmedelsmarknadslagen. Livsmedelsmarknadsombudsmannen får
utvidgade befogenheter. Private label kommer bl.a. att granskas närmare.
Ordförande tackade Nylund för informationen. I diskussionen frågades om
övergångsreglerna fram till 2023. Nylund svarade att det endast är aktuellt med små
förändringar, inget omvälvande. År 2021 och 2022 kommer att se rätt lika ut för
stödens del. Bl.a. kommer 141-stöden att fortsätta. I miljöersättningen blir det
antagligen ett-åriga förlängningar. Om man går ut 2021 kan man antagligen inte ingå

Nylands svenska producentförbund NSP

Protokoll

(7)

ny förbindelse för 2022, men det torde inte föreligga hinder att komma med igen då
den nya programperioden inleds 2023. Nationellt finns pengar reserverade för i stort
sett ofärändrade stöd. Ännu oklart om nya ekoförbindelser kan ingås under
övergångsperioden, men inte uteslutet med tanke på att det ur återhämtningspaketet
reserveras medel för ekologisk produktion.
Förslaget till uttalande från mötet togs på nytt upp för diskussion. Uttalandet
godkändes (bilaga 4).

Till bekräftelse

Thomas Antas
Ordförande

Bjarne Westerlund
Sekreterare

Justerat

Marina Bergheim-Ahlqvist
Protokolljusterare

Peter Österman
Protokolljusterare

