Öppna i w ebbläsaren

Nyhetsbrev för unga producenter
Bästa läsare,
Du håller på att bekanta dig med det första epostsnyhetbrevet för unga producenter som är medlemmar
(eller vill vara medlemmar) i SLC eller Svenska lantbruksproducenternas centralförbund. Här har vi kort
listat vad som är aktuellt för unga producenter för tillfället. Skicka mail till annika.ohberg@slc.fi eller ring
0407738220 om du har något evenemang eller tips på grejer som borde vara med i nyhetsbrevet!
Nyhetbrevet utkommer vid behov.
Hälsn. Annika Öhberg, ungdomsombud på SLC

Save the date: SLC
ungdomsträff 15-17.11.2019
i Karleby
Kom med på SLC ungdomsträffen till Karleby och
bekanta dig med andra unga jordbrukare! Temat på
träffen handlar om Bonden i klimatförändringen
med fokus på uthålligt jordbruk. Dessutom kommer
vi att äta gott och bekanta oss med jordbruket i
norra Österbotten. Träffen börjar fredag kväll
15.11 och avslutas på söndagen med frukost på hotellet. Deltagandet kostar 50€ och inkluderar mat,
övernattning med bruk av hotellets tjänster samt tågbiljetter vid behov. Mer information om program och
anmälning (senast 31.10) på slc w ebbplatsen slc.fi/ungdomstraff2019

ÖSP ordnar höstens
ungdomsresa till Umeå 2526.10
Unga bönder! Välkommen med på hösten
ungdomsresa till Umeå! I programmet ingår både
gårdsbesök och god mat. Uppskattat pris 200 €/
person. Ingår gör båtbiljett t/r, buss,
hotellövernattning i DBL rum, middag fredag kväll,
lunch lördag samt skärgårdsbordet på båten.
Anmälning till ÖSPs kansli idag men senast den
27.9. ÖSPs växel tfn 06 3189 200 eller per e-post
osp@slc.fi. Kom med och träffa unga kollegor! Läs
mer om resan på ÖSP:s w ebbplats w w w .osp.fi
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Unga europeiska
producenterna valde ny
styrelse för 2019-2021
CEJA, alltså organisationen för unga europeiska
producenterna valde ny styrelse 28.6 under
generalförsamlingen i Sverige på Hamra Gård.
Nordiska producentorganisationerna samarbetade
lyckat för att svenska Simon Wncke ska bli invald i
styrelsen. Det är viktigt att CEJA jobbar inom EU
även för nordiska ärenden. SLC har varit medlem i
CEJA sedan 2017. På bilden nya styrelsen från
vänster: vice ordf. Sim on Wancke från
Sverige, ordf. Jannes Maes från Belgien, vice
ordf. Doris Letina från Slovenien, vice ordf.
Sam uel Masse från Frankrike och vice ordf.
Sean Finan från Irland. I september kommer nya styrelsen samlas för första möte för att diskutera
fortsättningen och vad som CEJA ska jobba för under de kommande två åren. Från nordkiska länderna
har vi som plan att komma med några synpunkter till kommande arbetet.

Gå med i FB
gruppen Unga
bönder behövs
En grupp för unga producenter
på FB. Vi informerar om aktuella
evenemang och händelser via
FB gruppen
Läs mera »

Evenemang för unga producenter
CEJA möte i Bryssel 16-17.9 med CEJA verksamhetsplan, Mercosur avtalet och CAP strategiplanerna
SLC Nyland träffar studeranden i Novia 17.9
Utskottet för unga i södra producentförbunden har möte 18.9
SLC Nyland ungdomsutskottets möte 24.9
SLC Nyland ordnar oktoberfest 26.10 i västra Nyland
ÖSP ordnar höstens ungdomsresa till Umeå 25-26.10, w w w .osp.fi
SLC ungdomsträff i Karleby 15-17.11, slc.fi/ungdomstraff2019
SLC och MTK ungdomsutskotten träffar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä 3.12
SLC Nyland ordnar generationsväxlingskurs 3.12 i Borgå och 4.12 i Karis

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Fredriksgatan 61 A 34, 00100 Helsingfors
Tel. 09 5860 460
info@slc.fi
w w w .slc.fi
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SLC:s medlems- och kontaktregister
Om du vill avsluta prenumerationen, klicka här.

3/3

