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GRUNDPRINCIPERNA I
VERKSAMHETEN

Vision
Vår vision är livskraftiga landsbygdsföretag i Svenskfinland och att Svenska
lantbrukssällskapens förbund (SLF) skall fungera som centralenhet för den
finlandssvenska landsbygdsrådgivningen

Verksamhetsidé
Vår uppgift är att samordna den f inlandssvenska rådgivningen till
landsbygdsföretagare och att erbjuda spetskunskap för våra kunder

Verksamhetens värden
Vi är måna om det svenska språket och vi vill vara en oberoende, pålitlig och
sakkunnig samarbetspartner

Strategiska mål
- att framställa informationsmaterial och hjälpmedel i rådgivningen som på
     bästa möjliga sätt bidrar till en positiv utveckling på landsbygden

- att erbjuda största möjliga sakkunskap inom de sektorer SLF arbetar

- att upprätthålla ett ändamålsenligt kontaktnät

- att skapa en stabil ekonomisk grund för utveckling av verksamheten och
 personalens kompetens
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Allmän översikt
SLF jobbar på basis av ett resultatavtal som görs upp mellan jord- och
skogsbruksministeriet och landsbygdsrådgivningens centralorganisationer. Enligt
det och utgående från statsbudgeten för år 2005 def inierades tre
tyngdpunktsområden: a) lönsamma landsbygdsföretag och förbättrad kvalitet
på verksamhet och produkter, b) förbättrad miljö på landsbygden och c) ny
företagsverksamhet och växelverkan mellan land och stad. Dessa övergripande
teman utgjorde grunden för SLF:s verksamhet.

Under år 2005 jobbade förbundet med fyra centrala verksamhetsområden: 1)
centralorganisationsfunktioner, 2) utveckling, 3) utbildning och 4) publikationer
och information. Dessutom finns ungdomsverksamhet inom ramen för 4H.

SLF är den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningens centralorganisation. SLF:s
uppgift är att stöda, utveckla och samordna lantbruks- och hushållnings-
sällskapens rådgivningsarbete och arbete med att utveckla landsbygden. SLF
svarar för organisationens gemensamma kontakter till statsmakten och övriga
samarbetsparter. SLF upprätthåller också kontakter till rådgivnings-
organisationerna i de övriga nordiska länderna.

Under år 2005 var SLF en central aktör i den av jord- och skogsbruksministeriet
utförda landsomfattande utvärderingen av rådgivningsorganisationerna.
Resultatet av den presenterades i en rapport i början av år 2006. Utvärderings-
resultatet var i huvudsak positivt. Man efterlyste emellertid mera samarbete
och en bättre arbetsfördelning mellan de olika rådgivningsorganisationerna och
att gränserna mellan dem bör bli lägre så att specialiserade rådgivare lättare
kan verka över gränserna.

Den ekologiska rådgivningen omorganiserades under året. Central-
organisationsfunktionerna inom den sektorn utlokaliserades fr.o.m. år 2006
till lantbrukssällskapen.

SLF:s utvecklingsarbete sker på tre plan: produktutveckling, företagsutveckling
och landsbygdsutveckling.

Produktutvecklingen av hjälpmedel och material för rådgivningsverksamheten
sker i hög utsträckning inom ramen för ProAgria –samarbetet. SLF och lantbruks-
och hushållningssällskapen har representanter i ProAgrias förvaltningsorgan
och centrala utvecklingsteam. Den svenska organisationen har på så sätt goda
möjligheter att påverka verksamheten och produktutvecklingen inom ProAgria.

SLF:s insatser i produktutvecklingsarbetet fokuserar kring de sektorer inom vilka
förbundet har sakkunskap: företagsekonomi, ekologisk produktion,
trädgårdsproduktion och växthusteknik. Verksamheten inom de olika sektorerna
framgår av de enskilda sektorrapporterna. Frågor i anslutning till växtodling
och husdjursproduktion sköts i samarbete med sällskapen.

Ett stort steg med tanke på utveckling av rådgivningshjälpmedel och –metoder
var att SLF och lantbruks- och hushållningssällskapen i mars 2005 grundade
ett gemensamt bokföringsbolag, Bokföringssällskapet i Finland Ab, med målet att
koncentrera bokföringsverksamheten. Bokföringssällskapet betjänar
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lantbruksföretagarna med heltäckande bokföringsservice med samma koncept
i hela Svenskfinland.

En del av företags- och landsbygdsutvecklingen består av projekt. Under år
2005 var projektverksamheten omfattande. Det treåriga Interreg -projektet Agri-
Environment and Organic Farming  – ECOSENSE slutfördes. Det tvååriga ALMA –
projektet Mångsidiga landsbygdsföretag pågick under året. Projektet, som är ett
informations- och utbildningsprojekt, har tre delområden: 1) företagsledning
och marknadsföring, 2) företagets miljö och 3) gårdssekreterarservice. Finlands
svenska 4H och Yrkeshögskolan Sydväst är samarbetsparter inom projektet.
Ytterligare pågick ett annat tvåårigt projekt, under rubriken Trädgård på landsbygden
nära i öst.

SLF tog aktivt del i utbildning på olika nivåer. Stor betydelse hade bl.a. ett avtal
om deltagande i ekonomiutbildningen vid utbildningsprogrammet för naturbruk
vid Yrkeshögskolan Sydväst. Utbildningen av organisationens egna rådgivare,
främst ekonomirådgivare, var mera omfattande än vanligt. En del av den
utbildningen skedde i Bokföringssällskapets regi.

Inom informations- och publikationsverksamheten var översättningsuppdragen
speciellt många och omfattande år 2005. Beträffande dem är det även värt att
notera att SLF under året lyckades etablera fortlöpande kundförhållanden med
några rådgivningen närstående samarbetsparter. Den största enskilda
publikation som publicerades var Lantbrukskalendern 2006 som utkom i oktober
2005. Marknadsföringen av kalendern intensifierades och försäljningen lyckades
bra.

SLF:s bokslut för år 2005 visar ett överskott på knappt 20 000 euro . Resultatet
är därmed i samma storleksklass som föregående år. Statsbidraget är, som en
följd av omorganiseringen av den ekologiska rådgivningen, något lägre än
föregående år. Omsättningen minskade totalt med
30 000 euro. Även kostnaderna var lägre än föregående
år vilket medförde att den egentliga verksamhetens
resultat var högre. Dividendintäkterna minskade.

Balansräkningen balanserar på c. 257 000 euro. I den
kan noteras att projektfordringarna är speciellt höga.
Det gängse värdet på SLF:s långfristiga placeringar
(kanslilokal och börsnoterade aktier) beräknades vid
årsskiftet uppgå till c. 694 000 euro.

Finlands svenska 4H arbetar också på basis av ett
resultatavtal mellan 4H-organisationen och jord- och
skogsbruksministeriet. Verksamhetens tyngdpunkts-
områden för dem är företagsfostran, miljöfostran,
fostran för internationalismen samt lokalt engagemang.
Deras verksamhet beskrivs mera i detalj i ett skilt avsnitt.

Helsingfors i april 2006

Kim Nordling
verkställande direktör
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Medlemmar

1. Finska Hushållningssällskapet r.f.
2. Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f.
3. ProAgria Ålands Hushållningssällskap rf
4. Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.
5. Agrologernas Förening r.f.
6. Arbetseffektivitetsföreningen r.f.
7. Faba Avel anl.
8. Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f.
9. Finlands Svenska Andelsförbund rf
10. Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
11. Föreningen för skogskultur r.f.
12. Landsbygdens Arbetsgivareförbund rf
13. Mejeriandelslaget Milka
14. Nylands Fiskarförbund r.f.
15. Nylands svenska producentförbund NSP r.f.
16. Nylands svenska trädgårdssällskap rf
17. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
18. Salaojakeskus ry (Dräneringscentralen)
19. Skogscentralen Kusten
20. Stiftelsen A.B. Svenska småbruk och egna hems undervisningsfond
21. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.
22. Svenska småbruk och egna hem Ab
23. Svenska Trädgårdsförbundet r.f.
24. Svenska Österbottens Hästavelsförbund
25. Södra Finlands Agronomförening
26. Södra Finlands Jordbrukarklubb
27. Södra skogsreviret r.f.
28. Tapio, Skogsbrukets utvecklingscentral
29. Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag
30. Yrkeshögskolan Sydväst
31. Yrkesinstitutet Sydväst (Överby Trädgårdsskola)
32. Åbolands Fiskarförbund r.f.
33. Åbolands svenska lantbruksproducentförbund rf
34. Ålands Centralandelslag, ÅCA
35. Ålands producentförbund r.f.
36. Österbottens Husdjursklubb r.f.
37. Österbottens svenska producentförbund r.f.

FÖRBUNDSORGANISATIONEN
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Styrelse, utskott m.m.

Styrelsen år 2005

Ordförande Bengt Sohlberg, Sjundeå
Viceordförande Mikael Söderholm, Kimito
Medlemmar Tina Bäckman-Hägglund, Jomala

Holger Falck, Sibbo
Lars Ström, Vörå
Peter Thölix, Korsholm

Personliga suppleanter Leif Karlsson, Helsingfors
Jörgen Grandell, Åbo
Stig Andersson,  Jomala
Dan Lindroth, Kimito
Henrik Ingo, Korsholm
Christer Finne, Solf

Styrelsens arbetsutskott

Ordförande Bengt Sohlberg
Leif Karlsson
Jörgen Grandell
Henrik Ingo
Stig Andersson
Kim Nordling

Revisorer Henrik Fröjdman, Helsingfors
Carl-Göran af Heurlin, Pargas

Suppleanter Tom Turja, Helsingfors
Mats Björklund, Pedersöre
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Nils Westermarcks minnesfond

Arbetsgrupp Henrik Andberg
Bengt Sohlberg
Harri Westermarck
Kim Nordling (sammankallare och sekreterare)

Ett stipendium beviljades år 2005:

- Kitty Abrahamsson, Hämeen Ammattikorkeakoulu
   Närslakt av betesgående djur i sydvästra skärgården (Laiduntavien
    eläinten lähiteurastus lounaisella rannikkoseudulla)

Styrelsen för Finlands svenska 4H

Ordförande Eivor Eklund-Back, Närpes
Viceordförande Ann-Mari Öster-Karlsson, Sund
Medlemmar Tom Cederström, Nykarleby

Tryggve Isaksson, Kimito
Ann-Lis Udd, Strömfors

Personliga suppleanter Britt-Mari Teir, Kristinestad
Ann-Kristin Håkans, Jomala
Sören Hällmark,  Nykarleby
Sune Haga, Korsholm
Ingrid Träskman, Ingå

Kim Nordling, representant för Svenska
lantbrukssällskapens förbunds styrelse
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AFM Irmelin Nyman

- ProAgria, växt-team
- Redaktionsrådet för Trädgårdsnytt
- Styrelsen för NJF sektion III (Trädgård) och Finlands NJF r.f.
- JSM:s arbetsgrupp för EU:s handelsnormer för vegetabilier
- Styrelsen för Suomen Maataloustieteellinen seura, trädgårdssektion r.f.
- Styrelsen för Laatuvarma ry
- Styrelsen för Nylands svenska trädgårdssällskap r.f.
- Styrelsen för Trädgårdsagronomer r.f.
- Växtskyddssällskapets trädgårdssektion r.f.
- Styrelsen för Agnes r.f., ordförande

Övriga

Mikael Blomqvist:  - Nordisk samorganisation för ungdomsarbete, styrelsen
Hed-Mari Björkell: - Förvaltningsrådet för Stiftelsen Finlands Svenska Jordfonden

        - Kustens skogscentrals skogsråd

Förbundets representanter
Ordf. Bengt Sohlberg

- Delegat på ProAgrias allmänna möten
- Styrelsen för ProAgria
- Styrelsen för Svenska småbruk och egna hem Ab

Agr. Kim Nordling

- Delegationen för landsbygdsrådgivning
- Styrelsen och ledningsgruppen för ProAgria
- ProAgria, informationsteam
- Styrelsen för rådgivningsbranschens arbetsgivarförening inom

Finlands Näringsliv EK
- Styrgruppen för utveckling av samarbetet mellan ProAgria MKL och

MTT Ekonomiforskning
- Styrelsen för Finlands svenska 4H
- Delegationen för arbetarskydd (social- och hälsovårdsministeriet)
- Arbetseffektivitetsföreningens delegation
- Förvaltningsrådet för Maatalouskoneiden tutkimussäätiö
- Styrelsen för Svenska Studieförbundet (suppleant)
- Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (suppleant)
- Styrelsen för Ab Utbildning Sydväst (suppleant)

AFM Peter Österman

- ProAgria, ekonomiteam, kvalitetsteam och utbildningsteam
- Kommissionen för informationssystemet för jordbrukets

redovisningsuppgifter (FADN)
- Redaktionsrådet för Tieto tuottamaan
- Suppleant i Styrelsen för Ab Utbildning Sydväst och Delegationen för

jordbruks- och livsmedelssektorn vid Helsingfors Universitet
- JSM:s styrgrupp för forskningsprojektet: Effektivering av lantbrukets

ekonomiplanering och uppföljning

AFM Kaarlo Kinnunen
- ProAgria, växt- och husdjursteam
- Södra Finlands förening för ekologisk odling, sekreterare
- JSM:s styrgrupp för samexistens av genetiskt modifierade

odlingsväxter samt konventionellt och ekologiskt lantbruk
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Verkställande direktör Kim Nordling, agronom (1991; 2003)

Kanslisekreterare Ingeborg Mansner, stud.merk. (2002)

Informatör Eva Björkas, stud. (1999)

Utvecklingschefer
Ekonomi: Peter Österman, AFM (2002)
Ekologisk odling: Kaarlo Kinnunen, AFM (1990-30.9.2005)
Trädgård: Irmelin Nyman, AFM, agronom (1986)
Växthusteknik: Ingmar Bäckström, ing. (1973)

Finlands svenska 4H
Verksamhetsledare: Hed-Mari Björkell, agronom (1974; 1987)
Distriktskonsulent: Mikael Blomqvist, agrolog (1995)
Kanslisekreterare: Carola Käenmäki, HSO-sekr. (1999)
Organisationssekreterare: Petra Ingo, pol.kand. (2001)
- vikarier Veronica Korhonen, pol.stud.

Sofia Stenlund, pol.stud.

Personal

Förbundets statsanslag
Under redogörelseåret har förbundet i ordinarie statsanslag uppburit
173 300 euro.

Förlaget
Under år 2005 har följande tryckalster framställts:

Publikationer nr 247          Årsbok 2004
nr 248          Lantbrukskalender 2006

Släktgårdsvimplar och -diplom
Siksala gård,  RNr 1:29,  Finby (1726)
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Årsmöte
Förbundets årsmöte hölls den 24 november 2005 på Yrkeshögskolan Sydväst i
Ekenäs. I mötet deltog 22 röstberättigade medlemmar, vilka representerade 7
medlemsorganisationer. Dessutom var personal från lantbrukssällskapen och
förbundet samt från Finlands svenska 4H närvarande.

Förbundets ordförande Bengt Sohlberg öppnade mötet. I sitt
hälsningsanförande konstaterade Bengt Sohlberg att rådgivningsorganisationen
hela tiden möter nya utmaningar. När producentpriserna sjunker och
lönsamheten i jordbruket som en följd av det blir ansträngd är det inte lätt att
ge råd för framtiden. Saken blir inte heller enklare av att jordbruksstöden
samtidigt genomgår stora strukturella förändringar. Han nämnde speciellt
gårdsstödet, sockerreformen och det nya miljöstödsprogrammet.

Sohlberg konstaterade dock att rådgivningsorganisationens roll trots det är
klar. Det är fråga om att hjälpa jordbrukaren till så skapliga förhållanden som
möjligt. I den nya situationen gäller det bara för rådgivningsorganisationen att
“kavla upp ärmarna” och jobba effektivare än tidigare.

Sohlberg betonade också vikten av öppet samarbete för att nå resultat.
Rådgivningsorganisationerna måste samarbeta internt och alla organisationer
som verkar på landsbygden sinsemellan. Även nära kontakter till motsvarande
finska organisationer inom ProAgria är viktigt. Ingen får sitta inne med sina
kunskaper, man skall i stället gå ut med kunskapen via alla kanaler, konstaterade
Sohlberg.

De stadgeenliga förhandlingarna leddes av förbundets ordförande Bengt
Sohlberg. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2004
samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Likaså godkändes verksamhetsplanen,
budgeten, medlemsavgifterna, arvoden och reseersättningar för år 2006.
Årsmötet behandlade och godkände också 4H:s verksamhetsberättelse och
bokslut för år 2004 samt verksamhetsplan och budget för år 2006.

Till medlemmar i förbundets styrelse valdes Holger Falck (suppleant Dan
Lindroth), Mikael Lundell (Stig Andersson), Bengt Sohlberg (Leif Karlsson), Lars
Ström (Henrik Ingo), Mikael Söderholm (Jörgen Grandell) och Peter Thölix
(Christer Finne).

Till revisorer valdes Henrik Fröjdman och Carl-Göran af Heurlin samt till
revisorssuppleanter Tom Turja och Mats Björklund.

Till medlemmar i 4H:s styrelse valdes Tom Cederström (suppleant Sören
Hällmark) Eivor Eklund-Back (Susann Rabb), Julia Grims (Ann-Kristin Håkans),
Tryggve Isaksson (Sune Haga) och Ann-Lis Udd (Ingrid Träskman).

Efter årsmötet höll den nya styrelsen sitt konstituerande möte, varvid Bengt
Sohlberg enhälligt valdes till förbundets ordförande för år 2006. Till vice-
ordförande valdes Mikael Söderholm.
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På väg till årsmötet i Ekenäs stannade deltagarna upp i Kyrkslätt för att bekanta
sig med Wikners ridranch. Annukka och Börje Wikner förevisade manegen och
stallutrymmena samt informerade om verksamheten. På Yrkeshögskolan
Sydväst, där årsmötesförhandlingarna hölls, informerade rektor Jan Nybom
om skolans framtidsvisioner. Han förevisade även skolans nya lokaliteter. På
kvällen intogs en gemensam middag med vilt på menyn på Gullö gård i Ekenäs.

Följande dag stod Sjundeå i turen. Först gjordes ett uppskattat besök hemma
till ordförande Bengt Sohlberg med hustru Tua. Bengt berättade om
verksamheten på Malm gård. Därefter stod Gårdskulla gård och (traktor)museet
i turen. Gustav Rehnberg informerade om gården.

Till sist besöktes Helsingfors Universitets försöksgård Svidja. Seppo Karttunen
fungerade som ciceron i ladugården med sin mjölkningsrobot och på slottet.

Traktormuséet på
Gårdskulla gård

Styrelsemöten
                   15.3            19.10

Ordinarie medlemmar
Bengt Sohlberg, ordförande x -
Mikael Söderholm, viceordförande x x
Tina Bäckman-Hägglund x -
Holger Falck - -
Lars Ström x x
Peter Thölix x x

Suppleanter
Leif Karlsson, NSL x x
Jörgen Grandell, FHS - x
Stig Andersson, ÅHHS x x
Dan Lindroth x -
Henrik Ingo, ÖSL - x
Christer Finne - -
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Suppleanterna kallas till styrelsemöte endast om en ordinarie medlem är
förhindrad att deltaga. Sällskapens direktörer kallas dock till varje möte.

Den 24 november hölls den nya styrelsens (2006) konstituerande möte.
Närvarande var Bengt Sohlberg, Holger Falck, Mikael Lundell,  Lars Ström, Mikael
Söderholm och Peter Thölix.

Vid styrelsemötena har bl.a. följande frågor (i kronologisk ordning) behandlats:

- bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2004
- 4H:s bokslut och verksamhetsberättelse för år 2004
- landsbygdsrådgivningens resultatavtal med statsmakten för år 2005
- fördelningen av statsanslaget för år 2005
- lönefrågor och övriga personalfrågor
- centralorganisationsfunktionerna gällande rådgivning i ekologisk

produktion
- husdjursrådgivningen i Svenskfinland
- förbundets projektverksamhet
- beslut om att teckna aktier i Bokföringssällskapet i Finland Ab
- JSM:s utvärdering av rådgivningen
- Nils Westermarcks minnesfond
- släktgårdsdiplom (Siksala gård i Finby)
- förbundets ekonomiska situation
- verksamhetsplan och budget för år 2006
- 4H:s verksamhetsplan och budget för år 2006
- statsbidraget för år 2006
- tidningen LoA
- gårdsrådgivningssystemet
- årsmötet 2005
- val av ordförande och viceordförande för år 2006

Arbetsutskottet sammanträdde den 20-21 januari och den 8-9 juni. Bl.a.
rådgivningen inom olika sektorer i framtiden (husdjur, ekologisk produktion,
generationsväxling, dräneringsteknik),  statsbidragets utveckling och fördelning,
det gemensamma bokföringsbolaget och gemensamma operativa frågor
behandlades på mötena.

I anslutning till mötet i juni 2005 besökte arbetsutskottet Hushållnings-
sällskapens Förbund i Stockholm för gemensamma överläggningar med
förbundsdirektör Åke Clason. Arbetsutskottet bekantade sig också med Kungliga
Skogs- och Lantbruksakademin och dess bibliotek.
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VERKSAMHETEN

Ekonomi
Förbundets ekonomirådgivning omfattar allmänt taget utveckling av
ekonomirådgivningen och hjälpmedel för planering och uppföljning samt
information och utbildning. I arbetet deltar förutom utvecklingschefen även
verkställande direktören.

År 2005 var ett framstående år med tanke på utvecklandet av den svenska
ekonomirådgivningsverksamheten. Ett nytt bolag, Bokföringssällskapet i Finland
Ab grundades 15.3.2005. Bolagets affärsidé är att betjäna landsbygdsföretagare
i Svenskfinland med heltäckande bokföringsservice. Som delägare fungerar alla
svenska sällskap och förbundet. Bolaget har verksamhet inom hela
Svenskf inland. Till utvecklingschefens uppgifter hör att fungera som
verkställande direktör i bolaget. Inom bolaget koncentrerade man år 2005
verksamheten till marknadsföring, utvecklande av kundförhållanden och intern
utbildning. En broschyr gavs ut och utbildning ordnades för rådgivarna.

SLF:s utvecklingsarbete sker i stor utsträckning i samarbete med ProAgria. Det
gäller bl.a. utveckling av hjälpmedel som används för företagsstyrning i företagen
på landsbygden. Detta arbete sker främst så att utvecklingschefen deltar i
ProAgria Maaseutukeskusten Liittos team för utveckling av
ekonomirådgivningen. Under 2005 jobbade man speciellt med frågor som
relaterar till det förnyade gårdsstödsystemet som tas i bruk 2006 samt det s.k.
gårdsrådgivningssystemet som tas i bruk 2007. Dessutom har rådgivning i
samband med generationsväxling på landsbygdsföretag varit ett särskilt
utvecklingsområde.

I övrigt arbetade utvecklingschefen med organisationens adb-program genom
att delta i den generella utvecklingen av programmen, att upprätthålla de
svenskspråkiga programmen och genom att ge handledning i ADB-frågor.
Utvecklingschefen deltar i ett team som behandlar rådgivningssektorns
ekonomidataprogram. SLF är dessutom representerat i ProAgrias allmänna IT-
team.

Under 2005 var förbundets utvecklingschef medlem i en av Jord- och
skogsbruksministeriet sammanställd ledningsgrupp för ett projekt (Maatalouden
taloussuunnittelun ja seurannan tehostaminen-tutkimushanke) vars uppgift var
att utveckla beräkningsmetoderna och kalkylerna i gårdens ekonomiplan (Likwi-
plan). Ledningsgruppen sammanträdde totalt 5 gånger. Projektet slutfördes i
början av 2006.

Den officiella lönsamhetsbokföringen skall följa EU:s motsvarande system
(FADN, Farm accountancy data network). För att övervaka detta finns en
kommission (nationella kommissionen för informationssystemet för jordbrukets
redovisningsuppgifter), i vilken SLF:s utvecklingschef är medlem. Kommissionen
har bl.a. som uppgift att fastställa kriterierna för valet av gårdar till
bokföringssystemet samt att följa med bokföringsverksamheten och göra
förbättringsförslag.
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En del av SLF:s utvecklingsarbete sker inom ramen för olika utvecklingsprojekt.
I projektet Mångsidiga landsbygdsföretag har utvecklingschefen ansvarat för de
ämnesområden som berör företagsledning och marknadsföring. Inom projektet
ordnades år 2005 bl.a. flera seminarier kring aktuella ämnen som; gårdsbrukets
juridik, gårdsbruk i bolagsform och landsbygdsföretagaren som arbetsgivare.
En kurs där deltagarna gjorde upp en egen marknadsföringsplan ingick också i
projektet. Tre omfattande informationshäften publicerades. Rubrikerna för
informationshäftena är: Marknadsföring på internet, Företagsbeskattningen i ett nötskal
och Anställning av utländsk arbetskraft.

Under året jobbade utvecklingschefen med informationsfrågor och framställning
av informationsmaterial främst genom projekt. Ekonomi- och maskinavsnittet i
Lantbrukskalendern 2006 är omfattande. Även i år genomgick den betydande
förändringar i förhållande till föregående år bl.a. som en följd av ändringarna i
stödsystemen. SLF har även varit representerad i ProAgrias informationsteam.

Informationsspridningen i övrigt sker vid möten, kurser och andra tillfällen,
genom artiklar och facktidskrifter samt genom att sammanställa och ge ut
egna skrifter och via telefon. Till uppgifterna hör dessutom att ta ställning till
och ge utlåtanden om olika frågor som berör jordbruket, ekonomirådgivningen
och rådgivningsorganisationen.

Utbildning är en väsentlig del av SLF:s verksamhet inom ekonomisektorn.
Samarbetet med Yrkeshögskolan Sydväst fördjupades ytterligare.
Utvecklingschefen hade hand om en del av den fördjupande ekonomi-
undervisningen för svenskspråkiga agrologstuderande. Samarbetet inkluderar
också handledning av examensarbeten. Detta samarbete kommer att fortsätta
även under kommande år och möjligtvis utvecklas ytterligare. För rådgivningen
och speciellt ekonomirådgivningen är det av stor betydelse eftersom man
härigenom positivt kan inverka på utbudet av kompetenta agrologer för
arbetsuppgifter inom sektorn. Dessutom har en undervisning med hög standard
även en positiv effekt på den ekonomiska kunskapen bland de nya
landsbygdsföretagarna. Utvecklingschefen representerar även rådgivningen i
delegationen för jordbruk och livsmedelssektorn vid Helsingfors universitets
Agrikultur- forstvetenskapliga fakultet.

Den interna utbildningsverksamheten för rådgivningens egna
ekonomikonsulenter omfattade år 2005 totalt 5 dagar. På utbildningsdagarna
behandlades speciellt beskattningsfrågor och Wakka- och Likwi-programmen.
Förbundet hade också i övrigt en omfattande kursverksamhet inom
ekonomisektorn under år 2005. Engagemang i frågor gällande
landsbygdsföretagens bokföring och resultatanalys förekom på flera fronter.
Kurser i skattebokföring, deklaration och adb-bokföring med Wakka -
bokföringsprogrammet hölls under året. Kurserna arrangerades i huvudsak av
läroinrättningar och producentorganisationer. Även kortare seminarie-
presentationer hölls bl.a. på temadagar som arrangerades av banker etc. SLF
hade även ansvaret för företagsekonomi –delen i en kurs för vuxenstuderande
som ger en grundexamen för landsbygdsföretagare. Deltagarna är unga eller
nyetablerade landsbygdsföretagare.

Förbundets utvecklingschef är medlem såväl i ProAgrias kvalitets- som
utbildningsteam. Under år 2005 sammanträdde dessa team totalt 6 gånger.
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Kvalitetsarbetets främsta engagemang under år 2005 kretsade kring
uppbyggande av en gemensam kvalitetshandbok för ProAgria.

SLF har också haft kontakter till nordiska rådgivningskretsar, bl.a. via
Hushållningssällskapens förbund i Sverige och inom ramen för sektion X
(rådgivning och utbildning) inom Nordiska Jordbruksforskares förening.
Utvecklingschefen deltog bl.a. i NJF seminariet, “Strategic planning and
management on farms” i Vanda. På seminariet deltog representanter från alla
nordiska länder från rådgivnings- och forskningsorganisationer. Verkställande
direktören deltog i en studieresa till Danmark med fokus på det nya gårdsstödet
och gårdsrådgivningssystemet. Bl.a. besöktes Landbrukets Rådgivningscenter i
Århus. Studieresan arrangerades av projektet Gårdar i utveckling i Nyland.

Utvecklingschefen har deltagit i ett flertal fortbildningstillfällen. De flesta är
kurser och rådplägningsdagar arrangerade av Maaseutukeskusten Liitto och
jord- och skogsbruksministeriet.

Trädgård
Utvecklingschefen sköter centralorganisationsfunktioner bl.a. genom att
sammanställa resultatavtalet för trädgårdsrådgivningen. Det arbetet tog tid i
anspråk vid årsskiftet 2004-2005. I november 2004 gjordes sammandrag över
hur planerna för trädgårdsrådgivningen följts det året. I december 2004 och
januari 2005 diskuterades, planerades och skrevs det nya resultatavtalet för
2005, som senare undertecknades och översattes. I slutet av året inleddes åter
förhandlingarna gällande följande års resultatavtal.

Utvecklingschefen har varit SLF:s representant i en arbetsgrupp vid jord- och
skogsbruksministeriet som diskuterar EU:s handelsnormer. Den ger vid behov
utlåtanden om UN/ECE handelsnormer. EU:s handelsnormer för frukt, bär och
grönsaker gäller officiellt inom hela EU och de uppdateras kontinuerligt vid
behov. Nationella handelsnormer kan endast vara rekommendationer.

Utvecklingschefen förhandlar årligen med KTTK och undertecknar avtalet om
granskning av utsädesproduktionen för följande utsädesproduktionsperiod. En
inofficiell arbetsgrupp vid JSM sammanträdde en gång för att diskutera
trädgårdsstöd (PUTU).

Kvalitetsarbete är viktigt i trädgårds- och jordbruksproduktionen. Som medlem
i styrelsen för Laatuvarma rf deltog utvecklingschefen i tre möten på våren varvid
beslut fattades om att föreningen upphör. Utvecklingschefen hade rättigheter
att auditera företag för certifiering vid Laatuvarma. En dag utfördes auditeringar
på äppelodlingar. Till arbetet har också hört kvalitetsuppföljning för Inhemska
Trädgårdsprodukter rf. Kvalitetsuppföljning av vegetabilier utfördes i Helsingfors
med omnejd, under året sammanlagt 9,5 dagar i partiaffärer, då 270 partier
granskades. Utvecklingschefen deltog i en utbildningsdag om kvalitets-
uppföljning samt i två möten vid Inhemska Trädgårdsprodukter rf.

Internationella kontakterna upprätthölls. Utvecklingschefen är sekreterare för
trädgårdssektionen inom NJF (Nordiska Jordbruksforskares förening) och
medlem i NJF:s styrelse i Finland. Kontakter till medlemmar i trädgårdssektionen
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och generalsekretariatet upprätthölls. I januari deltog utvecklingschefen i ett
NJF möte i Stockholm och i november i ett veckoslutsmöte i Kaunas i Litauen.

Utvecklingschefens arbete med att utveckla trädgårdsrådgivningen sker i
samarbete med ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, bl.a. via deras
växtodlingsteam.

En del av utvecklingsarbetet sker inom ramen för projekt. Under året har SLF:s
tvååriga ALMA-projekt Mångsidiga landsbygdsföretag pågått och utvecklingschefen
samlade in uppgifter till projektdelen om företagets miljö. Inom ramen för
projektet deltog utvecklingschefen i Överby trädgårdsdag, skrev en artikel och
besökte tre gårdar.  Utgående från landsbygdsföretagsbesöken utarbetas senare
allmänna skötselanvisningar speciellt med tanke på traditionella trädgårds-
miljöer. Inom det treåriga projektet Trädgård på landsbygden nära i öst via den
lokala aktionsgruppen Gro i Öst insamlades uppgifter om företag med anknytning
till trädgård i östra
Nyland. Detta gjordes
i form av gårdsbesök
och uppgifterna
användes senare för
att informera olika
konsumentgrupper i
Helsingforsregionen
om tillbudsstående
tjänster i Östra
Nyland. Utvecklings-
chefen hör till över-
vakningsgruppen för
ett äppelprojekt vid
Arbetsef fektivitets-
föreningen.

Även utbildning och arbete med information och publikationer har skett på
flera plan. På hösten höll utvecklingschefen 7 lektioner om egenkontroll och
sortering av vegetabilier för elever vid Yrkesinstitutet Sydväst i Överby i Esbo.
Under året bidrog utvecklingschefen med artiklar i Trädgårdsnytt och deltog i
två redaktionsrådsmöten och svarade för det årligen varierande
trädgårdsavsnittet i Lantbrukskalendern samt utförde översättningar. Under
året översattes bl. a. odlarbrev och broschyrer för Inhemska Trädgårdsprodukter
rf. SLF:s listor över odlingar med självplock och direktförsäljning kontrollerades
och publicerades i Hufvudstadsbladet och Trädgårdsnytt. Konsumenterna vill
säkra sig om att få närproducerade inhemska produkter av bra kvalitet och
mellanhänder faller då bort. Om odlaren säljer direkt åt konsumenten på
odlingen eller t.ex. på torg eller för vidareförädling eller till storkök är det möjligt
att sälja osorterad vara inom EU.

Under sommaren gavs också individuell rådgivning om och gjordes besök på
gamla trädgårdar vid några tillfällen. Trädgårdsrådgivning har förmedlats per
telefon och några har varit intresserade av att få odlingsanvisningar kopierade.

Utvecklingschefen är medlem i trädgårdssektionen vid Växtskyddssällskapet och
i styrelsen för trädgårdssektionen vid Suomen maataloustieteellinen seura och
har deltagit i deras möten. Som styrelsemedlem i Nylands svenska
trädgårdssällskap deltog utvecklingschefen i föreningens verksamhet.

Trädgård Söderblom i Sibbo
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Ekologisk odling
Intresset för nya avtal om ekologisk produktion minskade i nästan hela landet.
Antalet nya ekogårdar ökade med 3 % i Kajanaland och 10 % på Åland, medan
de minskade i andra delar av landet. Minskningen av antalet var i medeltal 12
%. Under verksamhetsåret 2005 uppgjordes 110 nya avtal om omläggning till
ekologisk produktion. Å andra sidan omlade i hela landet 615 ekogårdar tillbaka
till konventionell odling. Föregående år var antalet avstående gårdar 168. T.ex.
i Österbotten ingick 7 gårdar ett omläggningsavtal till ekologisk odling och 75
gårdar lade om till konventionellt jordbruk.

För att främja den ekologiska husdjursproduktionen verkställdes under
verksamhetsåret ett specialstödstöd på 95,59 euro /ha till ekologiska
husdjursgårdar. Trots det minskade antalet ekogårdar i huvudsak på grund
av marknadsföringsproblem och låg producentprisnivå på ekospannmål.
Mejerierna tog inte emot nya mjölkproducenter på grund av lite sinande
efterfrågan och antalet ekologiska mjölkgårdar minskade med 8 % till 166
gårdar. Ekologisk nötköttproduktion minskade också lite. Motsvarande
marknadsstörningar förekom också i andra nordiska länder.

Skördenivån på ekologiska spannmålsgårdar var nöjaktig i hela landet. Samma
gällde också konventionella gårdar. Kvaliteten på brödspannmål (falltal) var
låg beroende av regnperioderna mot slutet av skördesäsongen.
Vallanläggningarna lyckades bra.

Den godkända ekoodlingsarealen i hela landet minskade med 12 960 ha ( 9 %)
och omfattade 135 223 hektar fördelade på  4 594 ha råg (-36 %), 7 023 ha
vete (-27 %), 23 134 ha havre (-10 %), 6 760 ha korn (-21 %), 4 640 ha blandsäd
(-20 %), 1 289 ha ärter (-16 %), 2 419 ha rybs (-19 %), 440 ha potatis (-12 %),
47 ha morot (+/- 0 %), 57 ha lök (-23 %), 26 ha kålväxter (-22 %), 172 ha
jordgubbar (-13 %), 383 ha svarta vinbär (-3 %), 64 ha äppel (+46 %) och 84
175 ha vallar, träda och andra odlingsväxter. Arealen under omställning var 12
364 ha vilket är 11 % lägre än föregående år. Kontrollsystemet omfattade 4 296
gårdar vilket innebär 12 % minskning. Den kontrollerade ekologiskt odlade
arealen, omläggningsarealen medräknad, omfattade i Svenska Österbotten 15
562 ha (- 10 %) och i Nyland, Egentliga Finland och Åboland sammanlagt 23
218 ha (- 6 109 ha = 21 %).

Efterfrågan på ekologiskt odlade inhemska produkter har inte ökat enligt
förväntningarna. Utbudet på ekologiskt odlat spannmål minskade på grund av
avsevärt mindre odlingsarealer. Prisnivån var tämligen låg oberoende av
kvaliteten. På grund av föregående års lager kunde vissa firmor inte ta emot all
kontraktsodlad ekospannmål. På exportmarknaden var spannmålspriserna lägre
än under det föregående året. Direktförsäljning från gårdarna befrämjades
genom att distribuera en förteckning över ekologiskt odlande gårdar på
utställningar. För export utfördes sk. USDA-granskningar.

Utvecklingschefen är med i Agnes styrelse vid Agronomförbundet och deltog
under året i tre möten samt ett veckoslutsseminarium för medlemsföreningar.
Dessutom deltogs i Frukt- och bärodlarförbundets seminariekryssning, SLF:s
egen utbildning, örtkurs vid H:fors universitets enhet i St.Michel under fyra
dagar, trädgårdslördagen på Överby, trädgårdsutställningen på Lepaa och en
dag åhördes forskningsresultat om bär och fruktförsök vid MTT också på Lepaa.
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Utvecklingschefen sammanfattade under växtsäsongen 10 rapporter om den
aktuella växtodlingssituationen för massmedia. Arbetet gjordes i samarbete med
ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, lokala landsbygdscentraler och lantbruks-
och hushållningssällskapen. Rapporterna fick bra mottagande och publicerades
i stor utsträckning i dagstidningarna och citerades i radio- och tv-nyheterna.

Utvecklingschefen var medlem i ProAgria Maaseutukeskusten Liittos växtteam
vars mål är att utveckla rådgivningens hjälpmedel inom växtodlingen.
Utvecklingschefen hörde även till styrelsen för Södra Finlands naturenlig odling
rf. som sekreterare och till styrelsen för Luomuliitto som andra vice ordförande.

Till utvecklingschefens ansvarsområde hörde också SLF:s Interreg-projekt Ecosense
i Estland och andra baltiska länder. Projektet hjälpte de nyvalda EU-
medlemmarna i Baltikum att bygga upp ett fungerande miljöstödsystem för
lantbruket och starta gemensam utbildning av finska och baltiska rådgivare i
miljöfrågor. Under året publicerades tre broschyrer på estniska och anordnades
två exkursioner för litauiska rådgivare till ekogårdar. Med en lettisk
lantbrukstidskrift Saimnieks ingicks ett copyright-avtal om publiceringen av
publikationen Maan rakenteen hoito på lettiska. Projektet slutfördes enligt
projektplanen i slutet av maj.

Tjänsten som utvecklingschef för ekologisk odling på Svenska
lantbrukssällskapens förbund indrogs i slutet av september på grund av
svårigheter att få lönsamhet i verksamheten av den orsaken att efterfrågan på
förrättningar har minskat och eftersom man bedömer att det kommer att vara
svårt att få projektfinansiering i framtiden. Till jord- och skogsbruksministeriet
lämnades ett förslag om att SLF:s centralorganisationsverksamhet inom den
ekologista produktionen skulle skötas av lantbruks- och hushållningssällskapen
vid sidan om den ordinarie ekologiska rådgivningen. Förbundets andel av
statsbidraget skall därmed också fördelas till sällskapen.

Växthusteknik
Intresset för investeringar i nybyggnader och renoveringar har även detta år
varit livlig.

Arbetena under året har omfattat hela skalan med rådgivning, nybyggnader,
renoveringar, värderingar och föreläsningar.

Oljepriserna under året steg under säsongen igen mycket kraftigt. Lättoljan har
under året stigit med 40% och kostade ca 45  euro/MWh medan tungoljan steg
med 57% och kostade ca 28 euro /MWh  i slutet av säsongen.

Intresset för inhemska bränslen är relativt stort, men leveranstiderna för
anläggningarna börjar bli långa och anläggningspriserna stiger i höjden i samma
takt som efterfrågan stiger.

Tillgången på god kvalitet av bittorv har också varit ett problem och det har
många gånger varit svårt att överhuvudtaget få kontrakt på bränsleleveranser.
Utvecklingschefens arbeten har omfattat i huvudsak rådgivning, funktionsplaner,
kostnadskalkyler, ritningshandlingar samt sammanställning av material för
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Lantbrukskalender 2006 utkom som
planerat i månadsskif tet oktober-
november. Temadelen behandlade ämnet
välmående nötkreatur med artiklar om
välplanerade utrymmen samt kvalitet på
grovfodret. Marknadsföringen av
kalendern skedde i större omfattning än
tidigare. Bl.a. trycktes två reklamblad i
fyr färg som distribuerades direkt till
rådgivningens kunder. Dessutom
utannonserades kalendern via Agrolinks
webbsidor. Kalendern marknadsfördes
också som ett paket tillsammans med en
valfri bok från SLF. Försäljningen höll sig
på så gott som samma nivå som tidigare.

Såsom tidigare levererade SLF tryckalster
för produktionsuppföljningen inom mjölk-
produktionen till sällskapen. Då husdjurs-
rådgivningen för tillfället befinner sig i en fas av övergång till adb-baserad
produktionsbokföring har behovet av tryckt material minskat avsevärt.

Förbundet tillhandahåller dessutom material som jordbrukaren behöver i sin
verksamhet. Det är bl.a. frågan om bokföringsmaterial, skiftesanteckningar,
arrendeavtal m.m.

Information

ansökan om finansiering och byggnadslov. Sammanlagt har uppgjorts 65
kostnadsberäkningar för nybyggnader och grundrenoveringar. Dessa har
omfattat planer för 14 nya och renovering av 48 st växthus, 15 st nya och
renovering av 27 st servicebyggnader, planer för 17 st konverteringar till inhemska
bränslen, samt 10 st övriga planer.

Under säsongen har utvecklingschefen  gjort ca 30 st odlarbesök och deltagit i
6 st skolningsdagar, hållit föreläsningar vid 4 tillfällen, medverkat i 3 exkursioner
och deltagit vid 5 möten.

I och med långvarig tjänsteverksamhet och goda faktauppgifter från tidigare
om de flesta växthusodlingarna i området har rådgivningen i allt större
utsträckning  kunnat koncentreras till kansliet i form av odlarbesök och
telefonrådgivning. Detta ger ofta större utdelning för kunden i och med befintliga
planer och förevisningsmaterial lättare kan utnyttjas i rådgivningen.

De två största översättningsarbetena under året var MTT:s publikation Finlands
lantbruk och landsbygdsnäringar 2005 samt för Nylands TE-central De regionala
utvecklingsåtgärderna för landsbygden på Nylands TE-centrals område under
programperioden 2007-2013.

Reklamblad för Lantbrukskalender 2006

Dessutom har bl.a. följande översättningar sysselsatt informatören under året:

- Brev om Leppis-kvalitetsmärket (Luomuliitto)
- Rådgivningens resultatavtal 2005 (JSM)
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- Enkätblanketter om intern kommunikation (ProAgria Etelä-Karjala)
- Resultatmagasinet –webbsidor och Lanta-Elmeri-gödslings-

rekommendationer (Markkarteringstjänst)
- Odlarförfrågan till bokföringsgårdar (MTT)
- Hästgårdens miljö –infopaket (YH Laurea)
- Hantering av hästföretagets kundrelationer -infopaket (YH Laurea)
- Hästföretagets ekonomi –infopaket (YH Laurea)
- Hästföretagets produktionsprocesser –infopaket (YH Laurea)
- Konsortierapport 2004 och Wakka-följebrev (ProAgria)

Inom projektet Mångsidiga landsbygdsföretag påbörjades i slutet av året arbetet
med fyra informationshäften. De distribuerades till landsbygdsföretagarna i
början av året 2006.

Till informatörens uppgifter hör även att allmänt sköta om informationsflödet
till och från olika samarbetsparter, att uppdatera SLF:s webbsidor och sköta
leveranser av publikationer och material m.m.  SLF fungerar dessutom som
informationsförmedlare till lantbruks- och hushållningssällskapen gällande
ärenden inom ProAgria-koncernen.

I egenskap av gårdssekreterare utfördes sammanlagt 10 gårdsbesök under året.
Uppgifterna bestod av sortering av verifikat, bokföring och ifyllnad av månatliga
momsrapporter samt uppdatering av programvara i kundens dator. En del
bokföringsarbete har utförts på kansliet enligt kundens önskan.

Bokföringssällskapet

Svenska lantbrukssällskapens förbund, Finska Hushållningssällskapet, Nylands
Svenska Lantbrukssällskap, Ålands Hushållningssällskap och Österbottens
Svenska Lantbrukssällskap grundade den 15.3.2005 ett gemensamt bolag,
Bokföringssällskapet i Finland Ab, för att på ett effektivt och sakkunnigt sätt kunna
erbjuda bokföringstjänster åt landsbygdföretagare i Svenskfinland. Bolaget
sköter kundernas bokföring, gör upp deras skattedeklarationer och sköter övriga
skatterelaterade ärenden.

Till Bokföringssällskapets styrelse valdes Kim Nordling
(ordförande), Stig Andersson, Jörgen Grandell, Henrik
Ingo och Leif Karlsson. Till verkställande direktör
utsågs Peter Österman. Bokföringssällskapet har ingen
övrig personal. Bokföringsuppdragen utförs av
förbundets samt lantbruks- och hushållnings-
sällskapens rådgivare.

Det första året koncentrerades verksamheten till
marknadsföring, utvecklande av kundförhållanden och
intern utbildning. En broschyr gavs ut och utbildning
ordandes för rådgivarna. Uppdragens antal och
kundrekryteringen var varierande i de olika regionerna.
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BOKSLUT

dÉãÉåë~ã=Ä~ä~åëê®âåáåÖ=éÉê=PNKNOKOMMR
Ñ ê=pîÉåëâ~=ä~åíÄêìâëë®ääëâ~éÉåë=Ñ êÄìåÇ
çÅÜ=cáåä~åÇë=ëîÉåëâ~=Qe

_^i^kpoûhkfkd=PNKNOKOMMR
pic Qe qáääë~ãã~åë

^hqfs^

^kiûddkfkdpqfiidükd^o=l`e=£sofd^
iükdcofpqfd^=mi^`bofkd^o

j~íÉêáÉää~=íáääÖ™åÖ~ê
j~ëâáåÉê=çÅÜ=áåîÉåí~êáÉê NM=MRVIMU R=SNVIST NR=STUITR
s®êÇÉé~ééÉê=áåÖ™ÉåÇÉ=á=~åä®ÖÖåáåÖëíáääÖ™åÖ~êå~
çÅÜ= îêáÖ~=ä™åÖÑêáëíáÖ~=éä~ÅÉêáåÖ~ê
^âíáÉê=çÅÜ=~åÇÉä~ê U=QVMISO TQMIMP V=OPMISR
£îêáÖ~=éä~ÅÉêáåÖ~êI=î®êÇÉé~ééÉê NU=UROINT N=TRVITU OM=SNNIVR

OT=PQOITV O=QVVIUN OV=UQOISM
ljpûqqkfkdpJ=l`e
cfk^kpfbofkdpqfiidükd^o

lãë®ííåáåÖëíáääÖ™åÖ~ê
i~ÖÉê NQ=ROOITM NO=UQMINV OT=PSOIUV

cçêÇêáåÖ~ê
c êë®äàåáåÖëÑçêÇêáåÖ~ê OP=QUMIPN N=RMNITO OQ=VUOIMP
£îêáÖ~=ÑçêÇêáåÖ~ê VR=RTVINQ V=QUOIVO NMR=MSOIMS

NNV=MRVIQR NM=VUQISQ NPM=MQQIMV

h~ëë~=çÅÜ=Ä~åâíáääÖçÇçÜ~î~åÇÉå UR=TMTINR TM=TRPIQN NRS=QSMIRS

ORS=SVNINT NMO=SVTITO PRV=PUUIUV

m^ppfs^

bdbq=h^mfq^i

cêáíí=ÉÖÉí=â~éáí~ä NNS=TPSIRQ R=TUSIMV NOO=ROOISP
oÉëìäí~í=Ñê™å=íáÇáÖ~êÉ=ê®âÉåëâ~éëéÉêáçÇÉê JUO=TQQIOS TN=PRNIUN JNN=PVOIQR
o®âÉåëâ~éëéÉêáçÇÉåë=Ñ êäìëíLîáåëí NV=VOQIQO O=SURIQT OO=SMVIUV

RP=VNSITM TV=UOPIPT NPP=TQMIMT

coûjj^kab=h^mfq^i

i™åÖÑêáëíáÖí
píáÑíÉäëÉå=cáåä~åÇëëîÉåëâ~=gçêÇÑçåÇÉå NPR=MMMIMM NPR=MMMIMM

hçêíÑêáëíáÖí
iÉîÉê~åí êëâìäÇÉê NU=MQUISN P=VVOIQN OO=MQNIMO
pÉãÉëíÉêä åÉêÉëÉêîÉêáåÖ PQ=SPMIVM NT=UVRIOP RO=ROSINP
£îêáÖ~=âçêíÑêáëíáÖ~=ëâìäÇÉê NR=MVQIVS VUSITN NS=MUNIST

ST=TTQIQT OO=UTQIPR VM=SQUIUO

ORS=SVNINT NMO=SVTITO PRV=PUUIUV
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dÉãÉåë~ã=êÉëìäí~íê®âåáåÖ=éÉê=PNKNOKOMMR
Ñ ê=pîÉåëâ~=ä~åíÄêìâëë®ääëâ~éÉåë=Ñ êÄìåÇ
çÅÜ=cáåä~åÇë=ëîÉåëâ~=Qe

obpriq^qoûhkfkd=PNKNOKOMMR

pic Qe hçêêáÖÉêáåÖ=~î qáääë~ãã~åë
bdbkqifd=sbohp^jebq áåíÉêå~=éçëíÉê

fåí®âíÉê
lêÇáå~êáÉ=ëí~íëÄáÇê~Ö NTP=PMMIMM PMS=MMMIMM QTV=PMMIMM
mêçàÉâíãÉÇÉä UU=SRRITM OS=SMOIUU NNR=ORUIRU
£îêáÖ~=áåí®âíÉê NTR=VNRINO RU=RQTISM OPQ=QSOITO

QPT=UTMIUO PVN=NRMIQU UOV=MONIPM
hçëíå~ÇÉêW
mÉêëçå~äâçëíå~ÇÉê OSS=NNOIQU NPN=RNOIVP PVT=SORIQN
^îëâêáîåáåÖ~ê P=PRPIMP N=UTPIOO R=OOSIOR
eóêçê U=VPNIMU T=SSPITR JQ=OMQITM NO=PVMINP
£îêáÖ~=âçëíå~ÇÉê NRO=SQTIOS PNS=NMQISP QSU=TRNIUV
i~ÖÉêÑ ê®åÇêáåÖ N=OVNINS N=POSIMT O=SNTIOP

QPO=PPRIMN QRU=QUMISM JQ=OMQITM UUS=SNMIVN

sÉêâë~ãÜÉíÉåë= îÉêëâçííLìåÇÉêëâçíí R=RPRIUN JST=PPMINO JRT=RUVISN

mi^`bo^ab=jbabi
fåí®âíÉê NN=VMSIMQ N=UVMIRV JQ=OMQITM V=RVNIVP
hçëíå~ÇÉê VUSIQP VUSIQP
£îÉêëâçíí NM=VNVISN N=UVMIRV JQ=OMQITM U=SMRIRM

jbabip^kph^cckfkd
fåí®âíÉê S=NSVIMM SU=NORIMM TQ=OVQIMM

cfk^kpfbii^=fkqûhqbo=l`e=hlpqk^abo
o®åíÉâçëíå~ÇÉê O=TMMIMM MIMM O=TMMIMM

oûhbkph^mpmboflabkp=£sbophlqq NV=VOQIQO O=SURIQT OO=SMVIUV



26

pîÉåëâ~=ä~åíÄêìâëë®ääëâ~éÉåë=Ñ êÄìåÇ

_^i^kpoûhkfkd=PNKNOKOMMR
OMMR OMMQ

^hqfs^

_bpqübkab=^hqfs^

j~íÉêáÉää~=íáääÖ™åÖ~ê NM=MRVIMU V=NPTINU
mä~ÅÉêáåÖ~ê OT=PQOITV OP=PQOITV

PT=QMNIUT PO=QTVIVT
o£oifd^=^hqfs^ = =

lãë®ííåáåÖëíáääÖ™åÖ~ê NQ=ROOITM NR=UNPIUS
=

hçêíÑêáëíáÖ~=ÑçêÇêáåÖ~ê
c êë®äàåáåÖëÑçêÇêáåÖ~ê OP=QUMIPN OP=MUPINS
£îêáÖ~=ÑçêÇêáåÖ~ê VR=RTVINQ UM=SQMIVM

h~ëë~=çÅÜ=Ä~åâíáääÖçÇçÜ~î~åÇÉå UR=TMTINR TS=RMNITQ

ONV=OUVIPM NVS=MPVISS

ORS=SVNINT OOU=RNVISP

m^ppfs^

bdbq=h^mfq^i

bÖÉí=â~éáí~ä NNS=TPSIRQ NNS=TPSIRQ
oÉëìäí~í=Ñê™å=íáÇáÖ~êÉ=ê®âÉåëâ~éëéÉêáçÇÉê JUO=TQQIOS JNMS=SOPIVU
o®âÉåëâ~éëéÉêáçÇÉåë=îáåëí NV=VOQIQO OP=UTVITO

RP=VNSITM PP=VVOIOU
coûjj^kab=h^mfq^i

i™åÖÑêáëíáÖí
píáÑíÉäëÉå=cáåä~åÇëëîÉåëâ~=gçêÇÑçåÇÉå NPR=MMMIMM NPR=MMMIMM
hçêíÑêáëíáÖí
iÉîÉê~åí êëâìäÇÉê NU=MQUISN NN=NUNIQP
£îêáÖ~=âçêíÑêáëíáÖ~=ëâìäÇÉê QV=TORIUS QU=PQRIVO

= OMO=TTQIQT NVQ=ROTIPR

ORS=SVNINT OOU=RNVISP
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pîÉåëâ~=ä~åíÄêìâëë®ääëâ~éÉåë=Ñ êÄìåÇ

obpriq^qoûhkfkd=NKNKJPNKNOKOMMR

OMMR OMMQ

bdbkqifd=sbohp^jebq

fåí®âíÉê
====lêÇáå~êáÉ=ëí~íëìåÇÉêëí Ç NTP=PMMIMM NUQ=MMMIMM
====mêçàÉâíãÉÇÉä UU=SRRITM VV=QQVIRU
====£îêáÖ~=áåí®âíÉê= NTR=VNRINO NUS=SNRIMS

QPT=UTMIUO QTM=MSQISQ
hçëíå~ÇÉê
====mÉêëçå~äâçëíå~ÇÉê OSS=NNOIQU OTR=NTNIUR
====^îëâêáîåáåÖ~ê P=PRPIMP T=MUOIOQ
====eóêçê U=VPNIMU S=UPMIUV
====£îêáÖ~=âçëíå~ÇÉê NRO=SQTIOS NUM=NSVIVQ
====i~ÖÉêÑ ê®åÇêáåÖ N=OVNINS QRQIRV

QPO=PPRIMN QSV=TMVIRN

sÉêâë~ãÜÉíÉåë= îÉêëâçííLìåÇÉêëâçíí R=RPRIUN PRRINP

mi^`bo^ab=jbabi
==fåí®âíÉê NN=VMSIMQ OM=TSSIQP
==hçëíå~ÇÉê VUSIQP VSPIUQ

£îÉêëâçíí NM=VNVISN NV=UMOIRV

jbabip^kph^cckfkd
==fåí®âíÉê S=NSVIMM S=QOOIMM

cfk^kpfbii^=fkqûhqbo=l`e=hlpqk^abo
==o®åíÉâçëíå~ÇÉê O=TMMIMM O=TMMIMM

oûhbkph^mpmboflabkp=

£sbophlqq NV=VOQIQO OP=UTVITO
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cfki^kap=psbkph^=Qe

_^i^kpoûhkfkd=PNKNOKOMMR
O=MMR===================== O=MMQ======================

^hqfs^

^kiûddkKqfiidükd^o=C=£soK=iükdcoK=mi^`boK
=
j~íÉêáÉää~=íáääÖ™åÖ~ê
j~ëâáåÉê=çÅÜ=áåîÉåí~êáÉê R=SNVIST================== T=QVOIUV=================== =

s®êÇÉé~ééÉê=áåÖ™ÉåÇÉ=á=~åä®ÖÖåKíáääÖ™åÖ~êå~
çÅÜ= îêáÖ~=ä™åÖÑêáëíáÖ~=éä~ÅÉêáåÖ~ê
^âíáÉê=çÅÜ=~åÇÉä~ê=EÉÖÉí=ÄêìâI=íÉäÉÑçå~âíáÉF TQMIMP===================== TQMIMP======================
s®êÇÉé~ééÉê=Eéä~ÅÉêáåÖ~êF N=TRVITU================== N=TRVITU=================== =

O=QVVIUN================== O=QVVIUN=================== =

ljpûqqkfkdpJ=l`e=cfk^kpfbofkdpqfiidükd^o=
=
lãë®ííåáåÖëíáääÖ™åÖ~ê
i~ÖÉê NO=UQMINV================ NQ=NSSIOS================= =
=
cçêÇêáåÖ~ê
c êë®äàåáåÖëÑçêÇêáåÖ~ê N=RMNITO==================
cçêÇêáåÖ~ê=é™=ëí~íëìåÇÉêëí Ç J========================== O=RPSISU=================== =
cçêÇêáåÖ~ê=é™=éêçàÉâíéÉåÖ~ê S=SOOIVO================== NP=VTSIVV================= =
£îêáÖ~=ÑçêÇêáåÖ~ê O=USMIMM=================== = UMMIMM====================== =

NM=VUQISQ================ NT=PNPIST================= =

h~ëë~=çÅÜ=Ä~åâíáääÖçÇçÜ~î~åÇÉå TM=TRPIQN================ SQ=MQOISS================= =
=

NMO=SVTITO============ NMR=RNRIOV============= =

m^ppfs^

bdbq=h^mfq^i
cêáíí=ÉÖÉí=â~éáí~ä R=TUSIMV================== R=TUSIMV=================== =
oÉëìäí~í=Ñê™å=íáÇáÖ~êÉ=ê®âÉåëâ~éëéÉêáçÇÉê TN=PRNIUN================ RM=MNSIUU================= =
o®âÉåëâ~éëéÉêáçÇÉåë=êÉëìäí~í O=SURIQT================== ON=PPQIVP================= =

TV=UOPIPT================ TT=NPTIVM================= =

coûjj^kab=h^mfq^i
hçêíÑêáëíáÖí
pçÅá~ä~îÖ=H=ëâ~ííLä åí~Ö~êÉåë=^mi=C=~êÄKä ëÜK QMNIRV===================== RQVITS======================
iÉîÉê~åí êëëâìäÇÉê P=VVOIQN================== V=SPNIUO=================== =
pÉãÉëíÉêä åÉëâìäÇ NT=UVRIOP================ NT=SNVIPU================= =
£îêáÖ~=âçêíÑêáëíáÖ~=ëâìäÇÉê RURINO====================== = RTSIQP====================== =

OO=UTQIPR================ OU=PTTIPV================= =

NMO=SVTITO============ NMR=RNRIOV============= =
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cfki^kap=psbkph^=Qe

obpriq^qoûhkfkd=NKNKJPNKNOKOMMR

O=MMR========================== O=MMQ========================== =
bdbkqifd=sbohp^jebq

fåí®âíÉê
lêÇáå~êáÉ=ëí~íëÄáÇê~Ö PMS=MMMIMM==================== OVU=QMMIMM==================== =
£îêáÖ~=áåí®âíÉê UR=NRMIQU====================== TO=NPSIUU====================== =

PVN=NRMIQU==================== PTM=RPSIUU==================== =
hçëíå~ÇÉê
mÉêëçå~äâçëíå~ÇÉê NPN=RNOIVP=J==================== NOP=RMVITQ=J==================== =
^îëâêáîåáåÖ~ê N=UTPIOO=J======================== O=QVTISP=J======================== =
eóêçê T=SSPITR=J======================== S=NTNISV=J======================== =
£îêáÖ~=âçëíå~ÇÉê PNS=NMQISP=J==================== OVU=UQOIRV=J==================== =
i~ÖÉêãáåëâåáåÖLJ âåáåÖ N=POSIMT=J======================== USQIVO=========================== =

QRU=QUMISM=J==================== QPM=NRSITP=J==================== =

lêÇáå~êáÉ=îÉêâë~ãÜÉíÉåë=ìåÇÉêëâçíí ST=PPMINO=J=================== RV=SNVIUR=J=================== =

mi^`bo^ab=jbabi
fåí®âíÉê N=UVMIRV======================== N=TPTIOP======================== =
hçëíå~ÇÉê

£îÉêëâçíí N=UVMIRV====================== = N=TPTIOP====================== =

jbabi^kph^cckfkd
fåí®âíÉê SU=NORIMM=================== TV=ONTIRR=================== =

oûkqbhlpqk^abo

£îêáÖ~=Ñáå~åëáÉää~=âçëíå~ÇÉê

oûhbkph^mpmboflabkp
rkabophlqqL£sbophlqq O=SURIQT====================== = ON=PPQIVP==================== =
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Revisionsberättelse
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FINLANDS SVENSKA 4H

Allmän översikt
Finlands svenska 4H hade år 2005  4 512 medlemmar, vilket var 80 färre än föregående år.
Det minskade medlemsantalet beror på en enhetlig definition av medlemskapet för hela
vårt verksamhetsområde och ett krav på att medlemmarna finns i ett centralt register.
Också vissa personalbyten har inverkat negativt på medlemstalet. I synnerhet äldre
medlemmar tenderar att sluta då verksamhetsledaren byts.
Vårt viktigaste tyngdpunktsområde var företags- och arbetsfostran. Ungdomarna redovisade
sammanlagt 3342 företag, vilket är nästan 800 färre än föregående år. Våra anvisningar
om att ett företag inte kan godkännas med mindre än 10 resp. 20 h beroende på
medlemmens ålder kan vara en förklaring. Antalet timmat minskade bara med en dryg
procent så man kan konstatera att medlemmarna koncentrerade sig på färre företag men
med flera timmar. Förtjänsten i företagen minskade med ca 20 %.
Antalet rådgivningsbesök minskade.
Kurslektionernas antal låg på samma nivå som föregående år. Sammanlagt hölls 4152
kurslektioner.
Goda resultat uppnåddes inom tävlingsverksamheten på riksnivå bl.a. andra plats i yngre
klassen traktorprecision och arbetarskydd.
Inom tyngdpunktsområdet miljövård uppnåddes målsättningen för lägerverksamheten 1471
lägerdygn bokfördes.
Målet för insamlad plast överskreds med 10 %.  En del klubbar, där antalet jordbrukare är
lågt, har svårt att nå upp till minimilagrets nivå och kan därför inte delta i insamlingen alla
år.
Inom tyngdpunktsområdet internationalism uppnåddes goda resultat under året. Finlands
svenska 4H hade deltagare till nästan alla evenemang, som NSU och Rural Youth Europé
ordnade. Finlands svenska 4H hade under året två äldre medlemmar engagerade för att
sköta kontakterna till Europa inom ramen för EU:s ungdomsprogram. Många kontakter
har dessa två ungdomar haft och de har lyckats engagera en del nya unga i den europeiska
verksamheten om och inte alla engagerade varit 4H-medlemmar.
Såsom fjärde tyngdpunktsområde hade ställts organisationsutveckling. Inom detta område
har vi arbetat för ett centralt medlemsregister och för att få medlemstidningen ut till alla
medlemmar. Vi räknar med att 65 % av 4H-medlemmarna under
året fått 4H-bladet hem. Målet på 75 % nådde vi inte men
FS4H:s styrelse beslutade att alla 4H-hem skall nås av
medlemstidningen 2006.
En studietävling kring företagsamhet förr och nu startades 2004
och avslutades med trädplantering 2005.

Ekonomin var stabil under året. De offentliga bidragen hölls
på samma nivå som föregående år, statens bidrag steg något
medan det kommunala bidraget höll samma nivå. Den egna
medelsanskaffningen höll samma nivå som föregående år.
Kostnaderna ökade med endast ett par procent.

I april 2005

Hed-Mari Björkell

Årsberättelse 2005  -  76:e verksamhetsåret
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Medlemskåren bestod av 2 716  flickor och 1576  pojkar och 222 vuxna medlemmar. Det
totala medlemstalet var 4512.
Ungdomsmedlemmarnas antal var 4292 och deras medelålder var 11,33 år.
31 % av ungdomsmedlemmarna var nyinskrivna medan 20 % hade tillhört sin klubb i 2 år och
9 % i 3 år. Distriktsvis fördelades medlemmarna på följande sätt: Österbotten 2830, Nyland
och Östra Nyland 919, Åboland 308 och Åland 455. Medlemsantalet har minskat i Österbotten
och ökat något i Nyland, Östra Nyland och Åboland och hållit samma nivå på Åland.

Medlemmar  2003  2004  2005

flickor  2801  2705  2716
pojkar  1775  1660  1576
unga totalt  4576  4365  4292
vuxna    181    227    222
ungdomarnas medelålder 11,41 11,76 11,33
med 1:a året  1265  1171  1336
        2:a året    859    929    876

Av medlemmarnas föräldrar var 18  % lantbrukare.

4H-versamhetens lokala omfattning
Under Finlands svenska 4H:s 76:e verksamhetsår arbetade följande 4H-föreningar:
Nyland 5 föreningar: Sjundeå, Ingå, Karis, Pojo och Tenala
Östra Nyland 3 föreningar: Sibbo, Borgå och Östnyland
Åboland 3 föreningar: Kimito, Dragsfjärd och Pargas
Österbotten 13 föreningar: Botnia, Karleby, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Larsmo, Malax-

Petalax-Bergö, Nykarleby, Närpes, Oravais, Pedersörenejden, Sundom och Vörå-
Maxmo

Åland Ålands 4H-distrikt

FS4H har verksamhet i 45 kommuner: 5 kommuner i Nyland, 7 i Östra Nyland, 4 i Egentliga
Finland, 13 i Österbotten, 1 i Mellersta Österbotten och i 16 kommuner på Åland.

4H-verksamhetsledarna

Inom Svenska Österbottens 4H-distrikt arbetade under året 17 verksamhetsledare lokalt av
vilka 2 på deltid. I södra Finland arbetade 9 verksamhetsledare varav 6 på deltid. Inom Ålands
4H-distrikt arbetade en verksamhetsledare, en föreståndare för 4H-gården och 2 instruktörer
och därutöver anställdes extra personal för 4H-gården.
Ett femtiotal byklubbar arbetade under året, vilket var ungefär detsamma som föregående år.
Sammanlagt gjordes 8126 rådgivningsbesök. I Österbotten besöktes medlemmarna betydligt
mera än i södra Finland.

4H-medlemmarna
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Medlemsorganisationer

Enligt reglementet för Finlands svenska 4H handhas ledningen av 4H-verksamheten av
SLF. 4H-verksamheten utövas av förbundet under medverkan av lantbruks- och
hushållningssällskapen och andra intresserade organisationer.
Finlands svenska 4H hade under året sju medlemsorganisationer:
Finska Hushållningssällskapet, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Österbottens Svenska
Lantbrukssällskap, Andelsslaget Husdjursavelscentralen, Mannerheims Barnskyddsförbund,
Tapio, Svenska enheten och Svenska småbruk och egna hem Ab.

4H-företagen
Medlemmarna ägnade sig åt följande 4Hföretag:

     2003      2004      2005
Odlingar

summa odlingar        485        377        228
areal, ha         3,5         0,5         0,6
överskott, 1000         9,1         9,6         2,8

Husdjursföretag
antal företag        543        514        508
av dem produktionsföretag          80          34          35
överskott, 1000       10,3       10,5        4,3

Skog
företag          27          24          70

Juniorkort och 4H uppgift
juniorkort och 4H-uppgift, antal     2 226     1 986      1789
timmar 196 105 191 486 165 506

Hushåll
antal företag        420        463        393
antal timmar   10 032     9 952   10 068
bär och svamp, antal företag          19          21          16
mk, 1000         0,9         2,0         1,0

Fiskare
antal företag        284        281        221
antal timmar     8 371     7 586     5 253
förtjänst         3,5         4,9         4,2

Övriga antal        623        489        276
inkomst, 1000       11,7       13,8       13,7

Summa 4H-företag     4 627     4 155     3 342
Summa euro , 1000       67,6     108,6       80,4
Summa timmar, 1000                259             248         231,3

4H-projektens sammanlagda antal uppgick till 3342. Förtjänsten var 80 427 euro.  Sammanlagt
231 300 timmar bokfördes.
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Växtodling
Sammanlagt 228 medlemmar har bokfört sina företag i odlingshäften. Bland odlingarna finns
både odlingar i små täppor, specialodlingar på friland och odlingar under glas. Utöver dessa
kommer en del bärodlare som bokförts under bär och svamp samt många som odlar inom
ramen för min 4H-uppgift.

Husdjursskötsel
Antalet husdjursföretag var på ungefär samma nivå som året innan. Många bokför sin
husdjursskötsel i häftet min 4H-uppgift.

2003 2004 2005

Produktionsdjur 80 34 35
Hobbydjur 463 480 473

Skogsvård
Inom den skogliga verksamheten har antalet aktiviteter fortsatt öka i synnerhet i Österbotten,
där Kustens skogscentral erbjudit s.k. ryggsäckar till skolorna i samabete med 4H. Antalet
kurslektioner med temat skog har ökat från 123 år 2004 till 217 år 2005 och deltagarantalet
från 1387 till 1736. Små skogsfärdighetsövningar och tävlingar i skogsfärdighet liksom speciella
skogsdagar har förekommit inom flere klubbar. Kustens skogscentral ställer upp med
fackmannahjälp i 4H: s skogliga verksamhet.  Skogsfärdighetstävlingar har ordnats vid samtliga
läger. 520 medlemmar ställde upp i 50 tävlingar eller demonstrationer i skogsfärdighet som
omfattade stämpling, värdering och i en del fall enbart växtkännedom. 7 medlemmar bokförde
ett skogligt företag och 63 hade Skogsmappen som 4H-företag.  Skogsföretagens areal var 2,8
ha och sammanlagt bokfördes 1438 skogstimmar i företagen. Vi tackar Kustens Skogscentral
för samarbetet.

Hem och hushåll
Hem och hushåll hade valts av 393 ungdomar. Under hem och hushåll bokförs matlagning,
bakning, krukväxter och sömnad.  Medlemmarna ägnade 10 068  arbetstimmar åt sina husliga
företag. De ungdomar, som bokförde sina intäkter hade bokfört 2150 euro .
Klubbarna har hållit 1 372  kurstimmar i hushåll för 4 277 deltagare. I hantverk har klubbarna
hållit 1 978  kurstimmar för 6 456 deltagare.

Övriga företag
221 medlemmar utövade fiske och mete. Deras bokförda ekonomiska resultat uppvisar ett
överskott om 4 163 euro . Medlemmarna som hade fiske såsom intresseföretag bokförde
sammanlagt 5 253 timmar. 31 medlemmar samlade och pressade ogräsväxter. 22 medlemmar
plockade flyghavre. 35 hade valt viltvård. 1 789  medlemmar hade en s.k. 4H-uppgift eller ett
juniorkort och bokförde olika arbeten som de utfört hemma inom jordbruket eller hushållet.
4H-uppgifternas och juniorkortens sammanräknade timmar var 165 506, vilket motsvarar
nästan 100 heltidsanställdas årliga arbetsmängd. Serviceföretagens antal var 8 och deras
förtjänst 2 659 euro.
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Arbetsförmedling
Många tillfälliga arbetsgivare kontaktar klubbarna för att få ungdomar att utföra olika små
jobb, såsom ogräsrensning, gräsklippning, hundvakt och städning. I södra Finland ordnades en
ny typ av kurs, trädgårdsarbetaren, på Överby skolor för att utbilda ungdomar, som kan sälja
sina trädgårdstjänster till allmänheten.

 Kurser på klubbnivå
Kurser av olika slag har flitigt arrangerats inom klubbarna. Det totala antalet kurstimmar uppgick
till 4 152.  Antalet kursdeltagare var 16 266, ca 200 flera än föregående år

Kurser inom våra nyckelområden arrangerades enligt följande:

Kurslektioner Deltagare
Arbets- och företagsfostran        3947    15575
Miljöfostran          144         452
Internationalism                                              61                    239

Bland ämnen som behandlats kan framhållas hantverk, hushåll, växtodling, juniorledaruppgifter,
natur- och miljövård, arbetarskydd, traktorkunskap och plöjning.

Distriktsomfattande kurser
Traktor
Traktorkurser arrangerades på Västankvarn den 6-8 juni med 12 deltagare, på Lannäslunds
skolor 7-9 juni med 17 deltagare och den 8-10 augusti på Svenska Yrkesinstitutet med 6 deltagare.
På kurserna behandlas både service av traktorn och körning med traktor och redskap samt
arbetarskydd. Kurserna är praktiska. På kursen på Korsholm medverkade FSN-MHF med
fyllebrillebilen.

Skogskurs
En skogskurs ordnades för verksamhetsledarna i Österbotten den 8 februari.

Hushåll
Finlands svenska 4H arrangerade i södra Finland matlagningskurs på Västankvarn 6-8 juni med
9 deltagare och Svenska Österbottens 4H-distrikt hushållskurs på Lannäslund med 16 deltagare.
Tema på kurserna var inhemsk mat och speciellt i Österbotten inhemska bär.

Trädgårdskurs
Inom ramen för ett 2-årigt ALMA-projekt ordnade Finlands svenska 4H en trädgårdskurs i
samarbete med Överby skolor i avsikt att utbilda trädgårdsarbetare som kan sälja sina tjänster
till landsbygdsföretag. Kursen bestod av tre delar, en del behandlade trädgårdens sommararbeten,
en del höstarbetena och den tredje delen beskärning. Beskärningsdelen arrangerades på
Gårdskulla i Sjundeå och på Råbäck i Esbo medan de två övriga delarna arrangerades på Överby
skolor.  2004 ordnades en likadan kurs. Sammanlagt 15 ungdomar deltog.
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Verksamhetsledarutbildning
För de finlandssvenska verksamhetsledarna ordnades utbildning den 9 – 10 mars i Tammerfors.
Den 4-5 oktober samlades de österbottniska verksamhetsledarna till fortbildning på Kilen och
den 11 oktober samlades verksamhetsledarna i södra Finland till fortbildning.
Datakurser ordnades i Vasa 20 januari och i Ingå 25 januari. Mikael Blomqvist var lärare på
kurserna.

Tävlingar
De traditionella distriktsmästerskapen i skogsfärdighet och naturstig kunde inte ordnas i södra
Finland på grund av alltför få anmälda.
I den österbottniska skogsfinalen segrade Tanja Nyholm från Nykarleby i den yngre klassen och
Petra Sweins från Karleby i den äldre klassen.

De riksomfattande skogs- och arbetarskyddstävlingarna hölls i Tammerfors den 3 augusti.  Det
bästa resultatet bland FS4H:s deltagare uppnådde Emil Svens, som blev andra i maskin- och
arbetarskydd i den äldre klassen och Anna-Lovisa Nynäs, som blev fjärde i skogsfärdighet i
klassen 15 – 17 år.

Skogsfärdighet

13-14 år
9. Johanna Häggman Svenska Österbotten 130 poäng
16. Tanja Nyholm Svenska Österbotten 109 poäng

20. John Lönnfeldt Södra Finland 99 poäng
23. Anton Sundström Södra Finland 95 poäng

15-17 år
4. Anna-Lovisa Nynäs Svenska Österbotten 149 poäng
9. Petra Sweins Svenska Österbotten 136 poäng

18-28 år
7. Lina Nyman Svenska Österbotten 149 poäng
19. Per Björkgren Södra Finland 117 poäng
21. Kari Lindfors Svenska Österbotten 114 poäng

Traktorprecision och arbetarskydd

12-15 år
11. Markus Heikkilä Södra Finland 96 felpoäng
12. Robin Heselius Svenska Österbotten 97 felpoäng

16-23 år
2. Emil Svens Svenska Österbotten 56 felpoäng

Precisionskörnings-DM för traktorförare ordnades för det österbottniska distriktet den 27
september i Pedersöre. 35 pojkar och 12 flickor deltog. Mathias Wikman vann i den yngre
klassen och Kristian Eklund i den äldre klassen.
För första gången ordnades DM i mopedkörning. Tävlingen ordnades i samarbete med FSN-
MHF. Viktor Mård från Pedersöre blev distriktsmästare
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Solrostävlingen
1598 medlemmar deltog i solrostävlingen. Bästa resultat i Österbotten uppnåddes av Alexander
Tupeli från Larsmo med 659 poäng. Bästa resultat i Södra Finland uppnåddes av Anton
Sundström från Pojo med 511 poäng.

Premieringar

Till “årets 4H medlem” inom Finlands svenska 4H utsågs Bernice Revahl från Malax-Petalax-
Bergö 4H. Till “årets ledare “ inom FS4H utsågs Pia Raak från Pedersöre.
4H-stipendierna i Österbotten har detta år tilldelats Maria Helsing från Vörå och Jimmy Vikström
från Edsevö.

Organisationsutveckling

Under året har vi tagit i bruk ett centralt medlemsregister. Föreningarna uppdaterar själva
uppgifterna om medlemmarna. FS4H:s styrelse har beslutat att alla medlemshushåll skall ha
4H-bladet fr.o.m. 1.1 2006.
4H deltog i den av Kulturfonden arrangerade organisationskonferensen i Tammerfors 11-12
februari.
I Pedersöre arrangerades ett möte den 25 februari för att utveckla den internationella
verksamheten. På styrelsemötet i mars utsågs Pia Nurmio och Pia Backman till internationella
koordinatorer. De sköter information på nätet och kontakter vad gäller EU:s ungdomsprojekt.
Planeringsseminarium för FS4H:s personal ordnades 17 – 20 april i Saariselkä.
FS4H deltog med utställningsmonter på den finlandssvenska föreningsmässan i Åbo 20-22
maj.
Den 7-9 oktober deltog Hed-Mari Björkell, Mikael Blomqvist och sex lokala verksamhetsledare
i ett temaseminarium i Köpenhamn om Ungas föreningsengagemang.

Övrig verksamhet
Insamlingen av begagnade handelsgödselsäckar av plast för leverans till Rosenlew genomfördes
för trettioförsta året i följd och gav ett bra resultat sammanlagt 555 397 säckar omräknat till
40 kg säckar. Resultatet var 4 % bättre än föregående år.  Både storsäckar och småsäckar samt
huvor insamlades. Mest säckar insamlades av Östnylands 4H tätt följda av Närpes 4H och
Kristinestad. På Kimitoön balades storsäckarna på försök. Försöket visade att det är helt möjligt
att bala säckarna förutsatt att man hittar en företagare som sköter balningen.

I klubbarna bokfördes 1471 lägerdygn (deltagare*lägerdygn). Distriktslägret i södra Finlands
arrangerades i Rönnäs i Pernå av Borgå 4H. 35 betalande unga plus 8 unga frivilliga hjälpledare
samt 6 anställda ledare deltog. I Österbotten arrangerades distriktsläger i Oravais 20 – 22 juni
med 41 deltagare och i Överpurmo 28-30 juni med 70 deltagare. På Åland hölls läger vid
Jomala viken för 22 deltagare. Samtliga distriktsläger var tältläger.

871 ggr arrangerades gruppinstruktion eller tävling lokalt och sammanlagt 10 166 personer
deltog. 2391 personer deltog i 103 marknadsföringsaktiviteter. Vid 26 fester var 854  personer
närvarande. 113 exkursioner eller friluftsdagar arrangerades för 1 026 deltagare.
Några klubbar hade även detta år mobiliserat patruller för flyghavreplockning hos jordbrukare.

Finlands svenska 4H deltog under året i den nationella 4H-veckan vecka 39 och ordnade olika
aktiviteter under veckan om vilka det informerades centralt.
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Projekt
Finlands svenska 4H arbetade under året med POMO+ projektet “Torg och drängar” i Östra
Nyland i samarbete med de lokala klubbarna. En del klubbar leder eller deltar i egna
landsbygdsutvecklingsprojekt.
Finlands svenska 4H samarbetade under året med SLF kring ett ALMA-projekt “Mångsidig
näringsverksamhet”. Inom ramen för projektet utbildades ungdomar i trädgårdsskötsel.

Eftermiddagsklubbar
En del klubbar har hållit eftermiddagsklubbar för skolelever i åk 6-9 med specialanslag från
länsstyrelsen.

Internationellt samarbete
Finlands svenska 4H är medlem i Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete och deltar i
organisationens program.
I Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU) har Mikael Blomqvist  medverkat i dess
styrelse och 4H-kommitté.  Ålands 4H-distrikt har eget medlemskap i NSU och Ann-Mari Öster-
Karlsson har medverkat för Åland i NSU: s styrelse och 4H-kommitté. Ålands 4H avslutade sitt
medlemskap i NSU under året.
Finlands svenska 4H skickade tio ungdomar på Nordiskt 4H-läger till Holsljunga i Sverige. Sex
ungdomar deltog i Nordisk Ungdomsvecka i Bergen 3-10 juli och fyra ungdomar på nordisk
ledarskola på Färöarna 10-17 juli.
Hed-Mari Björkell har deltagit i planeringsmöten angående nordisk 4H-läger i Finland 2007.

Finlands svenska 4H är medlem i Rural Youth Europe (f.d. European Committé for Young
Farmers and 4H Clubs) och deltar i deras program. Programmet riktar sig till ungdomar över
18 år. En ungdom deltog i Rallyt i Skottland och deltog i General Assembly i samband med
rallyt och två ungdomar i vårseminariet i Strasbourg i Frankrike. Höstseminariet inhiberades på
grund av att det inte erhållit finansiering.

Via vårt medlemskap får vi information om många internationella aktiviteter och en del av våra
medlemmar som deltagit i Europaarrangemang har skaffat sig värdefulla kontakter via vilka
organisationen får information om många spännande arrangemang.

En medlem deltog i seminarium i Paris och i Polen.
Sammanlagt deltog 24 ungdomar och ledare i den internationella verksamheten 2005.

4H-förlaget
En del företagshäften har förnyats under året. Nya företagshäften utges i den mån vi lyckas
hitta resurser för produktionen.

Utmärkelsetecken
3 medlemmar erhöll under året hedersmärke, 7 erhöll förtjänstmärke och 89 fick medlemsmärke.
Tre silverklövrar beviljades under året.
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Finansieringen
Det ordinarie statsunderstödet från Jord- och Skogsbruksministeriet uppgick till 306 000 euro,
vilket var något mera än föregående år.
Finlands svenska 4H har samarbetat med Svenska Studiecentralen vad gäller kursverksamhet
för 15 år fyllda personer. Svenska Österbottens 4H-distrikt har samarbetat med Svenska
Yrkesinstitutet inom kursverksamheten.
Av följande privata stiftelser, fonder och föreningar har mottagits stöd för 4H-arbetet: Henry
Ford Stiftelsen,  Brita Maria Renlund , Svenska småbruk och egna hem, Föreningen för främjandet
av huslig utbildning, Folke Bernadotte, Svenska Folkskolans Vänner, LPA, Konstsamfundet och
Kulturfonden.
Av bidragen har en stor del betalats ut till klubbarna eller medlemmarna.
Statsunderstödet till 4Hklubbarna utgjorde 166 500 euro. Lokalt har 4H-verksamheten fått
ekonomiska bidrag av banker, affärsföretag och olika organisationer. Mest har dock de
kommunala anslagen betytt. De uppgick till 154 659 euro.

Finlands svenska 4H tackar alla som understött 4H-verksamheten under året.

Kommunala bidrag                   2005      2004

KRONOBY   11 600   11 509
KARLEBY   11 500   11 530
KORSHOLM   16 000   15 500
KORSNÄS     2 575     2 525
KRISTINESTAD     9 200     8 400
LARSMO     5 050     5 050
MALAX   10 090   10 090
NYKARLEBY     7 000     8 500
NÄRPES     9 610     9 610
ORAVAIS     6 140     5 900
PEDERSÖRE   24 700   24 900
SUNDOM   12 192   12 213
VÖRÅ-MAXMO     7 400     8 125
BORGÅ     3 100     3 200
INGÅ     2 200     2 270
KARIS        500        600
POJO        320        400
SIBBO     6 905     8 245
SJUNDEÅ     2 050     3 000
TENALA        700        650
ÖSTNYLAND     2 600     2 060
DRAGSFJÄRD-KIMITO     2 430     1 448
HELA LANDET 154 659 156 625

Personal
Verksamhetsledare var Hed-Mari Björkell.  Petra Ingo jobbade 40 % varav hälften på distans. I
oktober beviljades Petra vårdledighet. I oktober, november och december arbetade Petra på
timbas med 4H-bladet. Sofia Stenlund anställdes med en 40 % arbetsinsats för 4H-bladet från
26 september. Veronika Korhonen arbetade på våren-sommaren på timbas med en del
handledningshäften. Beata Kamb praktiserade på vårt kontor 1.6 – 31.8 med lön från Social-
och Kommunalhögskolan.
Mikael Blomqvist var anställd såsom distriktskonsulent i Österbotten. På Åland leddes
verksamheten av Ann-Mari Öster-Karlsson till 31 augusti. Ann-Mari var tjänstledig från 1
september och Julia Grims fungerade såsom vikarie.
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LANTBRUKS- OCH
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN

Antalet förrättningar 2005

NSL FHS ÖSL ÅHHS
MÅLOMRÅDE A
Lönsamma landsbygdsföretag och förbättrad kvalitet på verksamhet och produkter

Planeringstjänster

Ekonomiplaner på lång sikt (utvecklingsplaner, Likwi, o.dyl.) st 52 19 193 54

Konsultation vid generationsväxlingar st 19 11 4

Konsultation i.a. till EU-frågor (stöd, stödoptimering,
ansökningsblanketter o.dyl.) st 333 71 68 240

Årsbudgeter st 15

Utfodringsplaner (samtliga djurslag) st 72 5 591

Uppföljningstjänster

Resultatanalyser st 148 2 20

Mellanbokslut / skatterådgivning st 35

Kokontroll, antalet gårdar st 80 13 491 60

Ekonomikontroll i mjölkproduktionen
(intäkter - foderkostnader) st 8 12 1 13

Effektivitetskontroll i mjölkproduktion
(produktionskostnadsberäkningar) st 3 2 155

Ekonomisk uppföljning växtodlingen
(produktionskostnadsberäkningar) st 159 30 102

Förrättningar inom kvalitetsarbetet

Antal landsbygdsföretag som börjat bygga upp kvalitetssystem st

Antal auditerade landsbygdsföretag st 7
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NSL FHS ÖSL ÅHHS

MÅLOMRÅDE B
Förbättrad miljö på landsbygden

Odlingsplaner (Wisu, inte eko-gårdar) st 273 226 484 175

Enligt miljöprogrammet utbildade företagare st 15

Sprutförarexamen, utbildade företagare st 22 23 96 7

Markkarteringar st 274 20 1

Spruttester st 207 110 367

Uppgjorda miljöspecialstödsplaner
(inkl. planer för övergång till eko-produktion) st  1 22 67 12

Ekologisk produktion

Granskningar av ekologisk produktion st 22 144

Odlingsplaner för ekologisk produktion st  29 22 12

MÅLOMRÅDE C
Ny företagsverksamhet och ökad växelverkan mellan land och stad

Företagsplaner och övriga ekonomiplaner på företag
där stödnäringar har stor betydelse st 4 9 2

Övriga utvecklingsåtgärder på företag där stödnäringar
har stor betydelse st  4 1

Antalet nya “Bäst i landskapet”-företag st

ÖVRIG VERKSAMHET

Trädgårdsrådgivning

Antal kundföretag st 120 250 80

Grön- och närområdesplaner st 22

Byggnadsplanering

Bostäder st

Djurstall st 3 28

Gödsellager st 31

Övriga byggnader st 31
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Sammandrag över lantbruks- och
hushållningssällskapens bokslut 2005
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hçëíå~ÇÉê
o®åíÉâçëíå~ÇÉêI=âçêíÑêáëíáÖí=ä™å
o®åíÉâçëíå~ÇÉêI=ä™åÖÑêáëíáÖí=ä™å O=QUR
c êëÉåáåÖëê®åíçê N=PNT
£îêáÖ~=Ñáå~åëáÉää~=âçëíå~ÇÉê PM=VSM ORM
hçëíå~ÇÉê=ë~ãã~åä~Öí PM=VSM M Q=MRO M

fåí®âíÉê=J=âçëíå~ÇÉê JOP=QUN M JO=STS M

buqo^loafkûo^=fkqûhqbo=l`e=hlpqk^abo

bñíê~çêÇáå®ê~=áåí®âíÉê
bñíê~çêÇáå®ê~=âçëíå~ÇÉê

fåí®âíÉê=J=âçëíå~ÇÉê

£âåáåÖ=EJFLãáåëâåáåÖ=EHF=á=ÑçåÇÉê JNOU=VMP

£âåáåÖ=EJFLãáåëâåáåÖ=EHF=á=êÉëÉêîÉêáåÖ~ê

üobqp=obpriq^q NTS=NNS R=MSV NV=TVP JT=TUU
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_^i^kpoûhkfkd=PNKNOKOMMR kpi cep £pi üeep

^hqfs^

^kiûddkfkdpqfiidükd^o=l`e
^kao^=iükdcofpqfd^=mi^`bofkd^o

fãã~íÉêáÉää~=íáääÖ™åÖ~ê OU=TOU

j~íÉêáÉää~=íáääÖ™åÖ~ê
j~êâJ=çÅÜ=î~ííÉåçãê™ÇÉå NS=UNV NNS
j~ëâáåÉê=çÅÜ=áåîÉåí~êáÉê V=MPS M TR=RRN Q=TSO
p~ãã~åä~Öí V=MPS NS=UNV TR=SST Q=TSO

s®êÇÉé~ééÉê=áåÖ™ÉåÇÉ=á===========================

~åä®ÖÖåáåÖëíáääÖ™åÖ~êå~=çÅÜ= îêáÖ~============

ä™åÖÑêáëíáÖ~=éä~ÅÉêáåÖ~ê
h~åëäáäçâ~ä~âíáÉê NP=SOP OST=MUQ
^âíáÉê=çÅÜ=~åÇÉä~ê N=NSM=RRM N=QOS=PRP NR=QMQ Q=MMM
£îêáÖ~=éä~ÅÉêáåÖ~ê VUT=SQQ N=NNS=SUS NVQ=MST
i™åÉÑçêÇêáåÖ~ê QQV=NTV
p~ãã~åä~Öí O=NSN=UNU O=VVO=ONV OUO=QUT NVU=MST

prjj^=^kiûddkfkdpqfiidükd^o O=NTM=URQ P=MMV=MPU PUS=UUO OMO=UOV

clkabo NRS=SSV NSP=NSP Q=MNT

ljpûqqkfkdpJ=l`e=
cfk^kpfbofkdpqfiidükd^o

lãë®ííåáåÖëíáääÖ™åÖ~ê
i~ÖÉê V=RRQ

cçêÇêáåÖ~ê
c êë®äàåáåÖëÑçêÇêáåÖ~ê NPS=OUO RQ=QTP NPV=ORO
i™åÉÑçêÇêáåÖ~ê M
oÉëìäí~íêÉÖäÉêáåÖ~ê T=NNT OSR=PRT
£îêáÖ~=ÑçêÇêáåÖ~ê NOM=SVQ N=TVT NOQ=OSN
p~ãã~åä~Öí NPS=OUO NUO=OUQ QMS=QMT NOQ=OSN

h~ëë~J=çÅÜ=Ä~åâíáääÖçÇçÜ~î~åÇÉå QVN=TSR RP=MOT OOV NS=UUU

prjj^=ljpûqqkfkdpqfiidükd^o SOU=MQT OQQ=USR QMS=SPR NQN=NQV

prjj^=^hqfs^ O=VRR=RTM P=QNT=MSR TVP=RNT PQT=VVR
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m^ppfs^

bdbq=h^mfq^i ==

cçåÇÉê N=SQP=RNV N=TUP=SNP OQR=TVU
bÖÉí=â~éáí~ä UMN=NON N=OPS=QQR NOP=UOQ OVN=URQ
üêÉíë=êÉëìäí~í NTS=NNS R=MSV NV=TVQ JT=TUU

prjj^=bdbq=h^mfq^i O=SOM=TRS P=MOR=NOT PUV=QNS OUQ=MSS

clkabo NRS=SSV NSP=NSP Q=MNT

obpbosbofkd^o

coûjj^kab=h^mfq^i

i™åÖÑêáëíáÖí
i™åÖÑêáëíáÖí=ä™å PS=NMQ

hçêíÑêáëíáÖí
_~åâä™å RM=MMM
c êëâçííëÄÉí~äåáåÖ~ê O=NNO O=RTS
iÉîÉê~åí êëëâìäÇÉê NP=PVQ Q=MSN PT=URR NS=NSS
oÉëìäí~íêÉÖäÉêáåÖ~ê PQ=TTM NTQ=STM PR=TMU
£îêáÖ~=âçêíÑêáëíáÖ~=ëâìäÇÉê NSQ=TRN NUT=UPP NMO=UVS U=MPU
p~ãã~åä~Öí NTU=NQR OOU=TTS PST=VVU RV=VNO

prjj^=coûjj^kab=h^mfq^i NTU=NQR OOU=TTS QMQ=NMO RV=VNO

prjj^=m^ppfs^ O=VRR=RTM P=QNT=MSR TVP=RNU PQT=VVR
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