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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 utveckla och samordna den finlandssvenska
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 samarbetspart

Strategiska mål
- att framställa informationsmaterial och hjälpmedel i råd-		
givningen 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
Under året 2009, som var SLF:s 99:e verksamhetsår, jobbade förbundet på basis
av ett resultatavtal som görs upp med jord- och skogsbruksministeriet. Enligt det
definierades tre tyngdpunktsområden:
a) lönsamma landsbygdsföretag och förbättrad kvalitet på verksamhet och
produkter, b) förbättrad miljö och c) mångsidig företagsverksamhet. Dessa
övergripande teman styr SLF:s verksamhet.
Förbundet har 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 utveckla och samordna lantbruks- och hushållningssällskapens
rådgivningsarbete samt att utveckla landsbygden. SLF svarar även för organisationens
gemensamma kontakter till statsmakten och övriga samarbetsparter.
Det mest synliga arbetet under år 2009 i det här verksamhetsområdet var att
i samråd med myndigheter och övriga aktörer bygga upp Energiprogrammet för
lantbruket. Det ger möjlighet för gårdarna att göra upp statsstödda energiplaner
med syfte att effektivera energianvändningen och främja användning och
produktion av bioenergi. Förbundets roll var att komma med praktiska synpunkter
på hur programmet skall byggas upp och på hur utbildningen av auktoriserade
energiplanerare skall ordnas. Programmet startade i början av år 2010.
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 lantbruksoch hushållningssällskapen har representanter i ProAgrias förvaltningsorgan och
andra utvecklingsgrupper. Den svenska organisationen har därmed möjligheter
att påverka verksamheten och produktutvecklingen inom ProAgria.
Aktuellt år 2009 var bl.a. utvecklingen av det nya uppföljnings- och
planeringshjälpmedlet i mjölkproduktionen, KoKompassen, SLF ser till att de
moduler som utvecklas i den helheten även fungerar på svenska. I början av året
krävde också det nya systemet med affärsplaner i anslutning till investeringsstöden
en stor utvecklingsinsats.
En del av utvecklingsarbetet består av projekt. Det största projektet under år
2009 var det för sällskapen och förbundet gemensamma, treåriga projektet,
Bioenergirådgivning i Svenskfinland, som administreras av SLF. Inom ramen
för projektet har bl.a. gjorts upp drygt 50 gårdsspecifika energiplaner samt
ett dussintal andra specialutredningar. Informationsbehovet i energifrågor har
dessutom varit stort. Projektet upphörde 2009 men följdes av ett nytt motsvarande
projekt för åren 2010 – 2012.
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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 Novia. Också fortutbildning för jordbrukare ordnas. Förbundet
fungerade t.ex. som sakkunnig när informationsprojektet för Nylands landsbygd
byggde upp sitt kursutbud. Förbundet ansvarade sedan för en längre kurs i
skattebokföring och –deklaration.
Informations och publikationsverksamheten var livlig under året. Den största produkten
var traditionellt Lantbrukskalendern 2010. Det var den 90:e utgåvan av kalendern. Av
den anledningen var temaavsnittet ett historiskt svep med klipp av faktamaterial
och annonser från nio decennier med lantbrukskalendern. Målet att ge ut två
publikationer per år i publikationsserien Forskning för framåt uppfylldes. Under
år 2009 utkom Näringsämnena i växtodlingen och Energiguide för lantbrukare. Denna
publikationsserie med finlandssvensk facklitteratur om jordbruksrelaterade frågor
är unik.
Av förbundets övriga verksamhet kan nämnas att man utför en del uppdrag inom
ramen för det med sällskapen gemensamma bokföringsbolaget, Bokföringssällskapet i
Finland Ab. Antalet uppdrag ökade under år 2009. Det är direkta bokföringsuppdrag,
handledning av de personer som sköter bokförings- och deklarationsverksamheten
och att administrativt sköta bolaget.
SLF:s bokslut för år 2009 visar ett överskott på ca 2 200 euro. Omsättningen var
drygt 20 000 euro lägre än föregående år, ca 410 000 euro. Förrättningsintäkterna
från enskilda uppdrag ökade. Även statsbidraget var högre än föregående år.
Trots att personalkostnaderna ökade med drygt 3 % i jämförelse med föregående
år stannade de totala kostnaderna på en nivå som var 20 000 euro lägre än år
2008. Trots recessionen var intäkterna från placeringsverksamheten på samma
nivå som tidigare.
Balansräkningen balanserar på 292 991 euro. I den kan noteras att skillnaden
mellan kassa och banktillgodohavanden samt kortfristiga fodringar å ena sidan
och kortfristiga skulder å andra sidan var på en något lägre nivå än tidigare.
Trots det har SLF en relativt bra likviditetsmässig
rörelsefrihet för följande år. Det gängse värdet
på SLF:s långfristiga placeringar beräknades vid
årsskiftet uppgå till ca 675 000 euro.
Finlands svenska 4H arbetar också på basis av
ett resultatavtal mellan 4H-organisationen och
jord- och skogsbruksministeriet. Verksamhetens
tyngdpunktsområden för dem är företagsfostran,
miljöfostran, fostran för internationalismen samt
lokalt engagemang. Deras verksamhet beskrivs
mera i detalj i ett skilt avsnitt.
Helsingfors i april 2010
Kim Nordling
verkställande direktör
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Finska Hushållningssällskapet r.f.
Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f.
ProAgria Ålands Hushållningssällskap rf
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.
Agrologernas Förening r.f.
Aktia Skadeförsäkring Ab
Arbetseffektivitetsföreningen r.f.
Axxell Överby
Faba Avel
Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f.
Finlands Svenska Andelsförbund rf
Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Föreningen för skogskultur r.f.
Landsbygdens Arbetsgivareförbund rf
Mejeriandelslaget Milka
Nylands Fiskarförbund r.f.
Nylands svenska producentförbund NSP r.f.
Nylands svenska trädgårdssällskap rf
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
Skogscentralen Kusten
Stiftelsen A.B. Svenska småbruk och egna hems undervisningsfond
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.
Svenska småbruk och egna hem Ab
Svenska Trädgårdsförbundet r.f.
Svenska Österbottens Hästavelsförbund
Södra Finlands Agronomförening
Södra Finlands Jordbrukarklubb
Södra skogsreviret r.f.
Tapio, Skogsbrukets utvecklingscentral
Täckdikningsföreningen r.f.
Yrkeshögskolan Novia
Åbolands Fiskarförbund r.f.
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund rf
Ålands Centralandelslag, ÅCA
Ålands producentförbund r.f.
Österbottens svenska producentförbund r.f.

Organisationen
Styrelsen år 2009

		

Personliga suppleanter:

Ordförande Bengt Sohlberg, Sjundeå
Viceordf.
Mikael Söderholm, Kimito
Medlemmar Holger Falck, Sibbo
Theresa Gull, Övermark
Bo-Erik Sandell, Finström
Lars Ström, Vörå

Leif Karlsson, Helsingfors
Jörgen Grandell, Åbo
Dan Lindroth, Kimito
Peter Thölix, Tölby
Hans Knutsson, Jomala
Henrik Ingo, Korsholm

Styrelsens arbetsutskott
Ordförande

Bengt Sohlberg
Leif Karlsson
Jörgen Grandell
Henrik Ingo
Hans Knutsson
Kim Nordling

Styrelsen för Finlands Svenska 4H
			

Personliga suppleanter:

Ordförande Mats Nylund, Pedersöre
Viceordf.
Annika Björk, Borgå
Medlemmar Tom Cederström, Nykarleby
Tryggve Isaksson, Kimito
Tina Lind, Jomala

Sören Hällmark, Nykarleby
Ingrid Träskman, Ingå
Susann Rabb, Korsholm
Annika Selander, Salo
Ann-Kristin Håkans, Jomala

Kim Nordling, representant för SLF:s styrelse
Hed-Mari Björkell, verksamhetsledare för FS4H
Styrelsens arbetsutskott
Tove Holmström
Tiina Palonen
Mikael Blomqvist
Harriet Sundholm
Hed-Mari Björkell
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Revisorer

		

Henrik Fröjdman, Helsingfors
Carl-Göran af Heurlin, Pargas

Suppleanter
		

Tom Turja, Helsingfors
Mats Björklund, Pedersöre

Nils Westermarcks minnesfond
Arbetsgrupp Henrik Andberg
Bengt Sohlberg
Harri Westermarck
Kim Nordling (sammankallare och sekreterare)
Två stipendier beviljades år 2009:
- Anders Abrahamsson, Yrkeshögskolan Novia
Lönsamheten i att bygga vindkraftverk på lantbruk
- David Ekman, Yrkeshögskolan Novia
Optimal gårdsbruksförvaltning i samtiden för framtiden

Personalen
Verkställande direktör

Kim Nordling, agronom (1991; 2003)

Kanslisekreterare

Ingeborg Mansner, stud.merk. (2002)

Informatör		

Eva Björkas, student (1999)

Utvecklingschefer
Ekonomi:
Energi:		
Trädgård:		
Växthusteknik:

Peter Österman, AFM (2002)
Fredrik Ek, fil.mag. (2007)
Irmelin Nyman, AFM, agronom (1986)
Ingmar Bäckström, ing. (1973)

Finlands svenska 4H
Verksamhetsledare:
Verksamhetsledare för svenska
Österbottens 4H-distrikt:
		
Kanslisekreterare:
Organisationssekreterare:
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Hed-Mari Björkell, agronom (1974; 1987)
Mikael Blomqvist, agrolog (1995-31.8.2009)
Harriet Sundholm, pedagog (fr.o.m. 1.9.2009)
Carola Käenmäki, HSO-sekr. (1999)
Petra Ingo, pol.kand. (2001)

Förbundets representanter
Ordförande Bengt Sohlberg
- Delegat på ProAgrias allmänna möten
- Styrelsen för ProAgria, viceordförande
- Styrelsen för Svenska småbruk och egna hem Ab

Agronom Kim Nordling
- Delegationen för landsbygdsrådgivning
		
		
		
-

Styrelsen och ledningsgruppen för ProAgria
ProAgria, informationsteam
Styrelsen för rådgivningsbranschens arbetsgivarförening inom
Finlands Näringsliv EK
Styrgruppen för projektet Utveckling och koordinering av användningen 		
av bioenergi på gårdsbruk (ProAgria Keskusten Liitto)
Styrgruppen för projektet ProAgria Tekniikka - utveckling av nytt
kunskapskluster och samarbetsforum (ProAgria Keskusten Liitto)
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)

AFM Peter Österman
- Kommissionen för informationssystemet för jordbrukets
		
		
-

redovisningsuppgifter (FADN)
Redaktionsrådet för Tieto tuottamaan
Delegationen för jordbruks- och livsmedelssektorn vid Helsingfors
Universitet
Arbetsgruppen för uppföljning av affärsplaner

AFM Irmelin Nyman
- Redaktionsrådet för Trädgårdsnytt
- JSM:s arbetsgrupp för EU:s handelsnormer för vegetabilier
- Styrelsen för Suomen Maataloustieteellinen seura, trädgårdssektion r.f.
- Växtskyddssällskapets trädgårdssektion r.f.

Övriga
Agronom Hed-Mari Björkell:
		

Förvaltningsrådet för Stiftelsen Finlands Svenska Jordfonden
Kustens skogscentrals skogsråd
Jord- och skogsbruksministeriets landsbygdsnätverksenhet/arbetsgruppen för utveckling av den svenska verksamheten

Pol.kand. Petra Ingo:
- Styrelsen för Nordisk samorganisation för ungdomsarbete
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Förlaget
Under år 2009 har följande tryckalster framställts:
		
Publikationer
nr 255
Årsbok 2008
nr 256
Lantbrukskalender 2010
Forskning för framåt
nr 26
nr 27

Näringsämnena i växtodlingen
Energiguide för lantbrukare

Småskrifter

Växtskydd för åkergrödor 2009
Snittväxter på friland
Leikkokasvit avomaalla

Broschyrer

Jordbrukets generationsväxling

Jordbrukets
generationsväxling

Projektet
Mångsidiga landsbygdsföretag

- välj rätt alternativ för din gård

Svenska lantbrukssällskapens förbund

ProAgria
Svenska lantbrukssällskapens
förbund
- Jordbrukets generationsväxling -

www.slf.fi > Publikationer
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Årsmötet
Förbundets årsmöte hölls den 17 november 2009 på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo. I mötet deltog 24 röstberättigade medlemmar, vilka representerade
8 medlemsorganisationer. Dessutom var personal från lantbrukssällskapen och
förbundet samt från Finlands svenska 4H närvarande.
Förbundets ordförande Bengt Sohlberg öppnade mötet. Det var också han som
ledde de stadgeenliga förhandlingarna. Mötet godkände verksamhetsberättelsen
och bokslutet för år 2008 samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Likaså godkändes
verksamhetsplanen, budgeten, medlemsavgifterna, arvoden och reseersättningar
för år 2010. Årsmötet behandlade och godkände också 4H:s verksamhetsberättelse
och bokslut för år 2008 samt verksamhetsplan och budget för år 2010.
Till medlemmar i förbundets styrelse valdes Holger Falck (suppleant Dan Lindroth),
Theresa Gull (Peter Thölix), Bo-Erik Sandell (Hans Knutsson), Bengt Sohlberg (Leif
Karlsson), Lars Ström (Henrik Ingo) och Mikael Söderholm (Jörgen Grandell).
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 Annika Björk (suppleant Ingrid Träskman),
Tom Cederström (Susann Rabb), Tryggve Isaksson (Annika Selander), Tina Lind
(Ann-Kristin Håkans) och Mats Nylund (Sören Hällmark).
Efter årsmötet höll den nya SLF-styrelsen sitt konstituerande möte, varvid Bengt
Sohlberg enhälligt valdes till förbundets ordförande för år 2010. Till viceordförande
valdes Mikael Söderholm.
I samband med årsmötet utdelades två stipendier ur Nils Westermarcks
minnesfond. Mottagarna Anders Abrahamsson och David Ekman tog officiellt
emot sina stipendier. Dessutom premierades årets 4H-medlem Nora Palmujoki
med ett stipendium och en minnesgåva. Årsmötet avslutades med gemensam
middag på Sokos Hotel Helsinki i centrum av Helsingfors.
Dagen efter årsmötet, den 18 november, gjorde årsmötesdeltagarna en rundtur
i huvudstadsregionen. Då besöktes Dick och Marjaana Sjöblom, Bisa gård, i
Sottungsby i Vanda. Gården som har mjölk- och fårproduktion är speciell så till vida
att den ligger på randen mellan stad och landsbygd. I väster syns höghusen i en av
Vandas förorter och i öster Storskogen i Sibbo. Därefter företogs en guidad rundtur
i Finlands luftfartsmuseum. Guiden Sten-Olof Nieminen berättade med inlevelse
om bl.a. historier bakom kraschade plan och detaljer om flygplansmotorernas
teknik.
Slutligen besöktes Fur Center i Vanda. Heikki Varis från Turkistuottajat och Timo
Mikkola samt Maj-Britt Johansson från Finlands Päsdjursuppfödares Förbund
informerade om pälsdjursproduktionen och verksamheten i Fur Center. En rundtur
i auktions- och pälshanteringsutrymmena avslutade programmet.
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Styrelsen
Styrelsemöten 2009

13.3

1.7

15.10

			
Ordinarie medlemmar
Bengt Sohlberg, ordförande		
Mikael Söderholm, viceordförande
Holger Falck			
Theresa Gull 			
Bo-Erik Sandell		
Lars Ström			

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Suppleanter
Leif Karlsson, NSL
Jörgen Grandell, FHS		
Dan Lindroth			
Peter Thölix			
Hans Knutsson, ÅHHS		
Henrik Ingo, ÖSL		

x
x
x
-

-

x
x
x
-

telefonmöte

Suppleanterna kallas till styrelsemöte endast om en ordinarie medlem är förhindrad
att deltaga. Sällskapens direktörer kallas dock till varje möte.
Den 17 november 2009 hölls dessutom den nya styrelsens (2010) konstituerande
möte. Närvarande var Bengt Sohlberg, Theresa Gull, Dan Lindroth, Bo-Erik Sandell,
Lars Ström och Mikael Söderholm.

SLF:s styrelse. Från vänster Leif Karlsson, Kim Nordling, Bengt Sohlberg, Mikael Södeholm,
Bo-Erik Sandell, Holger Falck. Sittande Jörgen Grandell, Theresa Gull och Lars Ström
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Vid styrelsemötena har bl.a. följande frågor (i kronologisk ordning) behandlats:
-

SLF:s och 4H:s bokslut och verksamhetsberättelser för år 2008
landsbygdsrådgivningens resultatavtal med statsmakten för år 2009
fördelningen av statsanslaget för år 2009
lönefrågor och övriga personalfrågor
trädgårdsrådgivningen
bioenergiprojektets fortsättning
energiprojekt 2010 - 2012
SLF:s och 4H:s övriga projekt
SLF:s 100 årsjubileum 2010
rådgivardagarna 2010
köp av aktier
Nils Westermarcks minnesfond
förbundets ekonomiska situation
SLF:s och 4H:s verksamhetsplaner och budgeter för år 2010
statsbidraget för år 2010
ProAgria Keskusten Liittos famtidsarbetsgrupp
Lantbrukskalender 2010 och SLF:s övriga publikationsverksamhet
årsmötet 2009
val av valutskott
val av SLF:s representanter i olika organ
val av ordförande och viceordförande för år 2010

Styrelsens arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott sammanträdde den 12 mars 2009. Då diskuterades bl.a.
samarbetet med ProAgria Keskusten Liitto och ProAgria. VD Jouko Setälä deltog i
förhandlingarna. Övriga ärenden som diskuterade var bl.a. ett nytt bioenergiprojekt, frågan om förbundets och sällskapens verksamhet kan karakteriseras som
näringsverksamhet och kundhanteringsprogram.

Svenska lantbrukssällskapens förbund beviljar på ansökan släktgårdsdiplom
och -vimpel åt gårdar vilka varit i samma släkts ägo minst 100 respektive 200 år
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VERKSAMHETEN
Enligt SLF:s verksamhetsstrategi jobbar man med fyra centrala verksamhetsområden:

-

centralorganisationsfunktioner
utvecklingsarbete
utbildning
information och publikationer

Dessutom finns ungdomsverksamheten inom ramen för Finlands svenska 4H. Den
verksamheten beskrivs i ett separat avsnitt i årsboken.
Verksamheten beskrivs i årsboken enligt denna gruppering. Uppdelningen är emellertid inte entydig. Framför allt kan man notera att många av arbetsuppgifterna
i kategorin utvecklingsarbete och en del av uppgifterna i kategorierna utbildning
samt information och publikationer lika väl skulle kunna räknas till det som kallas
centralorganisationsfunktioner.
Till centralorganisationsfunktionerna räknas här sådana arbetsuppgifter som gäller
hela organisationen och vid vilka övriga aktörer, t.ex. statsmakten eller andra medverkande, fäster en stor uppmärksamhet. Uppdragen i kategorin utvecklingsarbete
är mera interna inom organisationen, riktar sig till kunder i form av sällskapen,
jordbrukarna eller landsbygdsföretagen eller berör en enskild rådgivningssektor.

Centralorganisationsfunktioner
Som den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningens centralorganisation är förbundets uppgift allmänt taget att stöda, utveckla och samordna lantbruks- och
hushållningssällskapens rådgivningsarbete. SLF svarar t.ex. för organisationens
gemensamma kontakter till statsmakten och övriga samarbetsparter. Förbundets
förtroendemän och anställda representerar också den svenska organisationen i
många arbetsgrupper, förvaltningsråd, delegationer och styrelser. För att ytterligare
effektivera nätverksarbetet upprätthåller förbundet även kontakter till samarbetsparter i de övriga nordiska länderna. SLF ger också utlåtanden i ärenden som har
betydelse för landsbygden.

Statsmakten
Relationen till statsmakten, för det mesta genom jord- och skogsbruksministeriet,
handlar mycket om att bevaka organisationens statsbidrag samt att utveckla
rådgivningens uppbyggnad. Statsanslaget, som år 2009 var knappt en fjärdedel
av organisationens intäkter från den egentliga verksamheten, tilldelas via statsbudgeten och prövas följaktligen varje år. De senaste åren har statsmakten velat
sänka organisationens statsbidrag vilket förefaller synnerligen omotiverat i en situation när rådgivning på gårdarna behövs mera än någonsin som en följd av den
utmanande situationen beträffande lönsamheten samt de stora förändringar som
sker i företagen och deras omgivning. Riksdagen har haft förståelse för situationen
och har i allmänhet via finansmotioner beviljat tilläggsanslag.
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SLF försöker tillsammans med den finska broderorganisationen ProAgria Keskusten
Liitto verka för att statsbidraget skall bibehållas. För år 2009 lyckades man undvika
en nedsättning. Den i regeringens budgetproposition aviserade nedsättningen av
statsbidraget kunde med riksdagens hjälp avvärjas så att slutresultatet blev en
förhöjning på drygt 3 %.
Utgångspunkten för statsbidraget för 2010 var att statsbidraget skulle hållas på
ungefär samma nivå som tidigare. Statsrådet tog emellertid till rödpennan och
förslaget till riksdagen var igen en sänkning. Även nu kunde riksdagen korrigera
saken genom att bevilja 1 miljon euro till på rådgivningens budgetmoment, vilket
innebar en kännbar ökning av statsbidraget. Detta kommer dock inte att märkas
i sin helhet i den ordinarie verksamheten eftersom tjänstemännen vid finansministeriet och jord- och skogsbruksministeriet ställde villkor att största delen av
det beviljade tilläggsanslaget skall reserveras för särskilda projekt som befrämjar
samarbete mellan organisationerna och således höjer deras effektivitet på sikt.
Det förhöjda statsbidraget kommer följaktligen inte i sin helhet att kunna utnyttjas inom den egentliga verksamheten men kan hoppeligen ha positiva effekter i
framtiden.
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Användningen av statsbidraget styrs av ett resultatavtal som görs upp mellan
centralorganisationerna SLF och ProAgria Keskusten Liitto samt jord- och skogsbruksministeriet. Fördelningen av statsbidraget på de enskilda sällskapen görs
på förbundet och godkänns av ministeriet. All rapportering från sällskapen till
ministeriet sköts och sammanställs av SLF. Förhandlingar om dessa frågor sker i
regelbundet återkommande utvecklingssamtal med ministeriet och i delegationen
för landsbygdsrådgivningen i vilka förbundet representerar organisationen. I praktiken är det förbundets direktör och utvecklingschefen för trädgårdsproduktion
som sköter förhandlingarna och rapporteringen.

Rådgivningens uppbyggnad
Under år 2009 var SLF med och utvecklade bioenergirådgivningen såväl i Svenskfinland som i hela landet. Det gjordes inom ramen för det med lantbruks- och
hushållningssällskapen gemensamma projektet Bioenergi i Svenskfinland. Verksamheten i projektet beskrivs ingående på en annan plats i årsboken. Den svenska
organisationen var något av en föregångare när det gällde energirådgivning i
allmänhet och framför allt att göra upp energiplaner inom lantbruket. Det ledde
till att SLF anlitades som sakkunnig när motsvarande verksamhet byggdes upp
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i hela landet. Det gjordes bl.a. inom ramen för det av ProAgria Keskusten Liitto
administrerade projektet Utveckling och koordinering av användningen av bioenergi på
gårdsbruk. Bl.a. jord- och skogsbruksministeriet, Motiva samt MTK är centrala
samarbetsparter i det projektet.
Uppbyggnaden av energiprogrammet för lantbruket och därtill hörande rådgivningens energiplaner samt deras förhållande till de mera myndighetspräglade energikartläggningarna som är tänkta för större gårdar och administreras av Motiva
kom till en slutpunkt. Det i och med att förordningen om Stöd för energiplaner
för gårdsbruksenheter stiftades i december 2009. Därmed kunde också jord- och
skogsbruksministeriet och producentorganisationerna göra upp ett branschavtal
om energiprogrammet i början av år 2010. Energiplanerna och –kartläggningarna är en central del i energiprogrammet med vars hjälp jordbruksnäringen skall
kunna uppfylla sin andel av EU:s energitjänstdirektivs krav på en 9 % effektivering
av energiförbrukningen fram till år 2015. Energiplaner stödda med statliga medel
kunde utföras från och med våren 2010.
Förbundets och sällskapens energirådgivare deltog aktivt i utvecklingsarbetet,
framför allt genom att komma med praktiska aspekter på hur energiplanerna skall
utföras och genom att utveckla hjälpmedel, bl.a. olika jämförande energikalkyler.
Förbundet bidrog även när det gällde att bygga upp den utbildning som rådgivarna
bör ha för att kunna fungera som auktoriserade energiplanerare. SLF drog också sitt
strå till stacken för att få material på svenska i anslutning till energiprogrammet.
Utvecklandet av de hjälpmedel som rådgivarna behöver sker i hög utsträckning
inom ramen för ProAgra –samarbetet. Utgångspunkten är att hjälpmedlen då
också skall fungera på svenska. Inom den svenska rådgivningen har man uttryckt
oro för att det inte sker i tillräcklig utsträckning. Dessa farhågor lyftes på bordet
bl.a. i styrelsens strategiseminarium år 2008. Förhandlingar med ProAgria Keskusten Liitto ledde under 2009 till att ett avtal som skall garantera att hjälpmedlen
fungerar på svenska slöts med ProAgria Keskusten Liitto och ProAgria Lantbrukets
Datacentral. Avtalet berör i huvudsak husdjurssektorn och de nättjänster som
man utvecklar där, inte minst det nya planerings- och uppföljningshjälpmedlet i
mjölkproduktionen, KoKompassen.
Inom ProAgria startade också ett nytt utbildningskoncept med rubriken Toppexpert.
Det nu aktuella programmet gäller mjölkproduktionsrådgivare. Under sommaren
2009 söktes efter ett dussintal personer som skulle förbinda sig att delta i en tvåårig
högklassig utbildning med målet att utbilda verkliga experter inom olika sektorer i
anslutning till mjölkproduktionen (bl.a. utfodring, foderproduktion, teknik, avel,
ekonomi). I programmet ingår även utbildning utomlands. Toppexperterna skall
dels fungera som rådgivare i mera krävande situationer samt dels fungera som
utbildare för övriga mjölkgårdsrådgivare. Toppexperternas verksamhetsområde
är hela landet.
Rådgivarnas kunskapsnivå och att sprida den befintliga kunskapen till andra rådgivare är en nyckelfråga för rådgivningsorganisationen. SLF har därför varit aktivt
med och stött det nya utbildningskonceptet på ProAgria –nivå och talar för att
motsvarande program även skall utsträcka sig till andra verksamhetsgrenar än
mjölkproduktionen.
ProAgria strävar att effektivera och modernisera byggnadsrådgivningen- och planeringen genom att intensifiera samarbetet mellan organisationens alla experter
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via tre kunskapskluster (Södra Finland, Västra Finland samt Östra och Norra
Finland). Detta görs inom ramen för ett av jord- och skogsbruksministeriet finansierat projekt ProAgria Tekniikka - utveckling av nytt kunskapskluster och samarbetsforum.
Förbundet deltar i arbetet via projektets styrgrupp.

Samarbete med andra aktörer
Förbundet representerar organisationen i många styrelser, förvaltningsorgan, arbetsgrupper o.dyl. Här kan speciellt nämnas ledningen av ProAgria –samarbetet
(allmänna mötet, styrelsen, ledningsgruppen), förvaltningsrådet och styrelsen
för Svenska småbruk och egna hem Ab, Arbetseffektivitetsföreningens delegation
m.m. En komplett förteckning över förbundets representanter i olika organ finns
på ett annat ställe i denna årsbok.
Beträffande de internationella kontakterna kan för 2009 nämnas att utvecklingschefen för ekonomi deltog i ett seminarium om strategisk företagsledning
arrangerat av Kungliga Skogs- och lantbruksakademin i Sverige. Seminariet var
en uppföljning på en studieresa till Skottland föregående år. Utvecklingschefen
för trädgårdsproduktion har deltagit i några internationella seminarier arrangerade av bl.a. Nordisk Jordbruksforskares Förening och International Society for
Horticultural Science.
Energirådgivaren har traditionellt upprätthållit mångsidiga kontakter i energifrågor
till LRF och LRF-Konsult. Under år 2009 deltog han bl.a. i en instruktörskurs i
sparsam traktorkörning arrangerad av LRF-Konsult. Inom ProAgria finns planer
på att importera svenskarnas koncept för kurser i bränslesnålt traktorarbete till
Finland.

Utlåtanden
Bland uppdrag som kan kategoriseras som centralorganisationsfunktioner hör
ytterligare att ge utlåtande om frågor som har betydelse för jordbruket och landsbygden i Svenskfinland. Under år 2009 gavs bl.a. utlåtanden om förordningar
om stöd för uppgörande av affärsplaner och om understöd för utveckling av
marknadsföring och produktion av jordbruksgrödor. Dessutom tog förbundet
ställning till rapporter om möjligheter att minska olägenheter av sura sulfatmarker
och om energiprogram för lantbruket samt till en rapport av statens revisionsverk
angående beräkning av lönsamheten i jordbruket.

Utvecklingsarbete
SLF:s utvecklingsarbete sker på tre plan: produktutveckling, företagsutveckling och
landsbygdsutveckling. Förbundets utvecklingschefer har också kontinuerligt direkt
kontakt till rådgivarna i sällskapen och bistår och handleder dem.
Produktutvecklingen av hjälpmedel och material för rådgivningsverksamheten
sker i stor utsträckning i samarbete med den finska organisationen inom ramen
för ProAgria –samarbetet. En del av utvecklingsarbetet gällande företags- och
landsbygdsutveckling sker i form av projekt med extern finansiering. Förbundets
insatser i utvecklingsarbetet fokuserar kring de sektorer inom vilka förbundet har
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sakkunskap: företagsekonomi, energi, trädgårdsproduktion och växthus-teknik.
Frågor i anslutning till bl.a. växtodling, husdjursproduktion och ekologisk produktion sköts i samarbete med sällskapen.

Företagsekonomi
Förbundets arbete med att utveckla ekonomirådgivningen samt hjälpmedel och
material för verksamheten sköts av utvecklingschefen för ekonomi och delvis av
direktören. Arbetet sker i hög utsträckning i samarbete med den finska organisationen.
I samarbete med ProAgria arbetar ekonomiutvecklingschefen med utveckling av
hjälpmedel som används för företagsstyrning i företagen på landsbygden. År 2009
deltog utvecklingschefen i utvecklandet av ProAgrias koncept för bokförings– och
redovisningstjänster. Utvecklingen av tjänsterna pågår fortfarande och de är starkt
förknippade med förbättrande av internetbaserade adb-tjänster och program
som t.ex. WebWakka.
Under år 2009 jobbade man också med frågor relaterade till investeringsstödsystemet och de därtill hörande affärsplanerna. Utvecklingschefen deltog bl. a.
i arbetet kring uppdaterandet av beräkningsgrunderna för affärsplanerna. Tolkningar och förtydligande av innehållet i stödsystemen har fortsättningsvis också
krävt en del arbete.
I och med att skattestyrelsen i slutet av året förnyade anvisningarna för värdering
av jordbrukstillgångarna vid generationsväxling fick rådgivning inom den sektorn
en större betydelse. Överlag har rådgivningen i anslutning till generationsväxlingsfrågor på landsbygdsföretag varit ett särskilt utvecklingsområde och utvecklingschefen jobbar i samarbete med de lokala rådgivarna. I och med skattestyrelsens
nya anvisningar uppdaterades också broschyren Jordbrukets generationsväxling- välj
rätt alternativ för din gård.
Marknadskunnande kommer att bli allt viktigare för jordbrukaren. År 2009 jobbade utvecklingschefen bl.a.med att föreläsa om ämnet på olika odlartillfällen.
Man har också under året jobbat med en projektansökan kring det aktuella ämnet.
Projektet beviljades finansiering i början av 2010. Marknadskunnandet under
rubriken Greppa marknaden kommer följaktligen att vara ett speciellt utvecklingsområde de kommande åren.
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SLF följer kontinuerligt upp jordbrukets lönsamhet i olika sektorer. Årligen uppdateras de vanligaste djurslagens och växternas täckningsbidrags- och produktionskostnadskalkyler vilka publiceras i lantbrukskalendern. Många olika aspekter som
inverkar på jordbrukets ekonomiska resultat har behandlats i den kontinuerligt
återkommande Ekonomikolumnen i LOA-bilagan. Speciellt de låga spannmålspriserna var föremål för granskningar under år 2009.
Förbundet jobbar också 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. Detta gäller speciellt
Likwi- och Wakka-programmen. Under 2009 skedde rätt stora förändringar framförallt
i Wakka-programmet som används för uppgörandet av bokföring och bokslut samt
resultatanalys. I Wakka -resultatanalystillämpningen utvecklades en ny möjlighet
att på mjölkgårdar beräkna mjölkens produktionskostnader. Ibruktagandet av
programtillämpningen stöddes genom utbildningstillfällen bl.a. för rådgivarna
på Åland.
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.
Förbundets utvecklingschef för ekonomi och direktör satt också med i varsin expertarbetsgrupp i utbildningsprojektet för Nylands landsbygd. Arbetsgruppernas
uppgift är att planera utbildningen och informationen till jordbrukarna t.o.m. april
2012. Ämnesområdena är affärsverksamhet och företagsledning samt lantbruksföretagets ekonomiförvaltning. SLF är också godtagen att hålla expertföreläsningar
i utbildningen inom projektet. Utvecklingschefen och direktören har under 2009
hållit dylika föreläsningar om bl.a. företagsledning på spannmålsgårdar, lantbruksbokföring samt skatteplanering och -deklaration.
Av ekonomisektorns utvecklingsarbete kan ytterligare nämnas direkta utvecklingsuppdrag för enskilda gårdar. De har berört t.ex. arrende- och generationsväxlingsfrågor samt ägoöverlåtelser. Många utredningar har även gällt bolagisering av
någon del av verksamheten på landsbygdsföretagen. Utveckling av bokförings- och
deklarationstjänster har också tagit mycket tid i anspråk. Det har skett inom ramen
för Bokföringssällskapet. Förbundets utvecklingschef för ekonomi är verkställande
direktör för det bolaget.

Energi
Förbundets och lantbruks- och hushållningssällskapens energirådgivning sköts
inom ramen för projektet Bioenergirådgivning i Svenskfinland. Under projektets tredje
år koncentrerades verksamheten i högre grad på uppgörandet av individuella
energiplaner för intresserade gårdar. Informationsbehovet var fortfarande också
stort.
Energirådgivningen omfattar generellt tre uppgiftsområden. Det är att göra upp
gårdsspecifika energiplaner, att skapa de nätverk och det samarbete som behövs
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inom energisektorn och att sprida kunskap och information om olika energifrågor.
För att kunna göra upp energiplaner behövs hjälpmedel i rådgivningen. Även dessa
beräkningsverktyg har utvecklats under året.
De gårdsspecifika energiplanerna är den del av verksamheten som betraktas som
den mest centrala. Planerna görs för intresserade jordbrukare. De gårdsspecifika
planerna som gjorts inom projektet är mera omfattande än de planer som man
börjar göra inom ramen för Lantbrukets energiprogram våren 2010. Totalt har
SLF:s energirådgivare besökt cirka 65 gårdar som beställt ett gårdsbesök. Av de
här besöken har 43 resulterat i en beställning av en skriftlig utredning över gårdens
energiförbrukning och framtida energiförsörjning.
Energiplanerna innehåller en dokumentation av gårdens byggnader och värmeanläggningar samt en kartläggning av dagens energiförbrukning för uppvärmning
av byggnader, varmvatten och ett eventuellt värmenätverk på gården. Dessutom
innehåller planerna uppgifter om värmevärden, verkningsgrader, pris etc. för de
inom lantbruket mest använda energikällorna.
En mycket viktig bit av utredningarna är lönsamhetsberäkningar för två till tre
olika framtidsscenarier för uppvärmningen, oftast handlar det om att jämföra
alternativet att fortsätta med det nuvarande systemet med flera separata värmeanläggningar som ofta använder el eller olja eller att bygga en värmecentral eldad
med fasta bränslen som används för att värma flera byggnader. Också ett alternativ
innefattande en eller flera värmepumpar brukar tas med som ett alternativ till en
investering i en värmecentral.
I en del fall har skisser och ritningar på värmecentraler gjorts upp som en uppföljning av den inledande utredningen. Hjälp med framskaffande av offerter från
anläggningstillverkare har också erbjudits samt hjälp med att jämföra offerterna
sinsemellan.
Alla planer har inte gjorts enligt den mest typiska frågeställningen där man funderat på en värmecentral för fasta bränslen. Utredningarna omfattar mycket
olika frågeställningar. En handfull utredningar har gjorts över biogasproduktionspotential för enskilda gårdar eller för flera gårdar gemensamt. Råvarorna
för gasproduktionen i dessa utredningar har varierat kraftigt. Det har varit fråga
om allt från stallgödsel och vall till avfall från livsmedelsindustrin och källsorterat
bioavfall från samhällen.
Exempel på andra frågeställningar som har varit föremål för utredningar och
planer under år 2009 är bl.a:
–
–
–
–
–

kombinerad el- och värmeproduktion vid en fiskodling
pressning av rybsolja till bränsle och foder
kondenserande rökgasteknik i växthus
tillvaratagande av värme från en gödselkompost
tidigareläggning av odlingsstarten för nypotatis med solvärme

Arbetet med att skapa erforderliga nätverk och behövligt samarbete har i första
hand gått ut på att fördjupa samarbetet med de energiaktörer som för tillfället
jobbar med energirådgivning på fältet. Det är t.ex. ProAgrias energirådgivare,
skogsorganisationer, jord- och skogsbruksministeriet och Motiva. Det viktigaste
samarbetet på det nationella planet har varit att synkronisera arbetsmetoderna
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för å ena sidan rådgivningens energiplaner och å andra sidan de mera omfattande
och mera myndighetspräglade energikartläggningarna.
Även samarbetet på internationell nivå har varit livligt. Speciellt kan kontakterna
till LRF-Konsult i Sverige nämnas. Under år 2009 gällde det samarbetet bl.a. sparsam traktorkörning och vindkraft. Förbundets energirådgivare har även skapat
kontakter till energiaktörer i andra europeiska länder via studieresor.
Utbildnings- och informationsverksamheten gällande olika energifrågor har varit
livlig under året. De beskrivs i egna avsnitt i årsboken.

Trädgård
Det arbete som utvecklingschefen för trädgårdsproduktion har gjort för att utveckla
trädgårdsrådgivningen sker i samarbete med ProAgria Keskusten Liitto.
Kvalitetsauditeringar av trädgårdsföretag har utförts fr.o.m. år 2007. Auditeringarna
fortsatte år 2009 och görs enligt riktlinjerna för kvalitetsodling på företag som
jobbar under det s.k. hjärtbladsmärket för inhemsk produktion. Utvecklingschefen auditerade sammanlagt 5 företag på Åland och i Nyland. Fr.o.m. år 2010 får
dessa kvalitetsauditeringar en mera obligatorisk status och auditeringsuppdragen
kommer att öka i antal.
Utvecklingschefen för trädgårdsproduktion representerade organisationen i en arbetsgrupp vid jord- och skogsbruksministeriet som behandlar EU:s handelsnormer.
Utlåtanden om UN/ECE handelsnormer ges vid behov. 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 även årligen med Livsmedelsverket Evira och undertecknar avtalet om granskning av utsädesproduktionen för följande utsädesproduktionsperiod. På motsvarande sätt görs det upp avtal om insamling av preliminär
skördestatistik med jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
TIKE.
Utvecklingschefen för trädgårdsproduktion har ytterligare gett individuell rådgivning vid besök på traditionella trädgårdar under växtperioden. Trädgårdsrådgivning
ges också per telefon och e-post.

Växthusteknik
Året 2009 blev igen ett år med nybyggnation i och med att jord- och skogsbruksministeriets investeringsstopp för nybyggnader och renoveringar upphävdes.
Eftersom investeringsstödsystemet ändrade till vissa delar fick en del tid sättas ned
på rådgivning i dessa frågor. För nybyggande blev det en del förändringar i och
med att kraven för bifogade handlingar skärptes betydligt. Man frångick också det
gamla systemet med att betala ut investeringsstöd i enlighet med kostnadsberäkningar. I fortsättningen utbetalas stödet på basis av inlämnade kvittenser. Detta
betyder i praktiken att företagarens eget arbete inte har något värde eftersom det
i de flesta fall ej är stödberättigat.
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Den stora förändringen och samtidigt försämringen kom dock på renoveringssidan.
Kraven för renoveringarna sattes på en sådan nivå att största delen av de tidigare
stöddugliga investeringarna föll bort i och med att renoveringsinvesteringens storlek
bör överskrida 50 % av nybyggnadskostnadernas storlek. I praktiken uppnås den
nivån på kostnaderna endast vid installation av plantbelysning.
Utvecklingschefens rådgivningsarbete präglas av att byggandet av nya växthus har
förändrats radikalt under de senaste åren. Man har frångått de breda fribärande
växthusen och i dag byggs nästan uteslutande blockväxthus, både med glas- och
plastfolietäckning. Storleken på dessa växthus är oftast 4000-10000 m² och
försedda med högt stående teknisk nivå. I de flesta fall förses de med belysning
motsvarande ca 250 W/m².
Samtidigt kan man också se att kraven på servicebyggnaderna ökar. Funktions- och
arbetsutrymmen blir större. En arbetsstyrka på uppemot 10-15 personer/10000
m² kräver också rejäla sociala utrymmen. Storleken på enbart servicefunktionerna
uppgår oftast till 500-700 m².
Energikostnaderna sjönk under första delen av året rätt kraftigt, vilket ledde till
att intresset för biobränslen avmattades. Under säsongen steg dock oljepriserna
gradvis och intresset ökade igen. En markant del av utvecklingschefens rådgivningsarbete berör energifrågor.
Tillgången på biobränslen har också förbättrats och producenter av bittorv, vilket
i dag är det förmånligaste alternativet, har i stort sett kunnat förse odlarna med
bränsle.
Sammantaget kan man säga att dagens värmeanläggningar fungerar mycket klanderfritt. De flesta anser att omläggningen inte förorsakar mera driftstörningar än
vid oljeuppvärmning. Beroende på automatiseringsgrad kan de dock orsaka en
del merarbete med påfyllande av bränsle, men även en lägre automatiseringsgrad
ger dock en extra arbetsinsats på 1-2 timmar per vecka, vilket är acceptabelt i
proportion till den inbesparing som uppnås.
Trots att energiinvesteringarna är relativt stora ger de en god ekonomi. Man kan
säga att övergång till biobränslen även ger en möjlighet åt mindre odlingar att
överleva.
Flis används också en hel del även om den är något dyrare. Problemet med flis har
närmast varit att det är svårt att få bränsle som är tillräckligt förtorkat, samtidigt
som efterfrågan på flis kraftigt har ökat i och med att den offentliga sektorn bygger motsvarande anläggningar i rask takt.

Projekt
En del av SLF:s utvecklingsarbete (företagsutveckling, landsbygdsutveckling) har
traditionellt utförts som separata projekt med extern finansiering. År 2009 blev
fortfarande något av ett mellanår gällande dessa utvecklingsprojekt. Projektfinansiering för större projekt saknades med undantag för bioenergiprojektet. Under
året jobbade man dock aktivt för att få ny projektfinansiering. Det arbetet gav
resultat så att år 2010 kommer alla förbundets utvecklingschefer att jobba med
ett eller flera projekt. Det är speciellt värt att notera att de flesta nya projekten
är fleråriga.
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Det enda större utvecklingsprojektet år 2009 var projektet Bioenergi i Svenskfinland.
Projektet är treårigt och bedrivs i samarbete med lantbruks- och hushållningssällskapen. Verksamheten omspänner alltså hela Svenskfinland. Finansiärer är
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden (Svenska småbruk och egna hem), jord- och
skogsbruksministeriet samt Svenska småbruk i Österbotten.
Det generella målet med projektet är att hitta energibesparande åtgärder på
gårdarna och skapa ny lönsam verksamhet inom bioenergisektorn. Detta görs
med hjälp av gårdsspecifika energiplaner. Till projektets hör också att skapa de
nätverk och det samarbete inom energisektorn som behövs för att utvecklingen
skall gå i rätt riktning. T.ex. bioenergilösningar innebär stora investeringar och då
behövs volym för att det skall bli lönsamt. Informationsspridning är ytterligare en
väsentlig uppgift inom projektet. Under projektets tredje år har man satsat på att
bygga upp och utföra gårdsspecifika energiplaner. Verksamheten inom projektet
beskriv mera i detalj på andra ställen i årsboken.
Eftersom 2009 var bioenergiprojektets tredje och sista år jobbade man under
hösten med att planera ett nytt motsvarande projekt vilket också ledde till ett
positivt resultat. Förbundet och lantbruks- och hushållningssällskapen fick finansiering till ett nytt gemensamt energiprojekt för åren 2010 – 2012 med rubriken
Energirådgivning i Svenskfinland.
Det övergripande målet med det nya energiprojektet är att förbättra lönsamheten
på gårdarna i Svenskfinland. Målet skall nås via tre konkreta underliggande mål. 1)
Uppgörande av gårdsspecifika energiplaner (enligt Energiprogrammet för lantbruk)
samt vidareprojektering av dessa planer i enskilda fall (övrig energirådgivning).
2) Ändamålsenlig information och utbildning. 3) Utvecklingsarbete med syfte att
utveckla rådgivningen och de hjälpmedel som utnyttjas i rådgivningen samt genom
att medverka till att nya innovativa tekniska energilösningar kan tas i bruk på
gårdarna. Finansiärer i det nya projektet är Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden
(Svenska småbruk och egna hem) samt jord- och skogsbruksministeriet.
Projektet Snittväxter på friland - odlingsanvisningar hade det övergripande målet att
skapa möjligheter för ny företagsverksamhet på landsbygdsföretag. I projektet
sammanställdes en publikation med odlingsanvisningar för ca 130 prydnadsväxter
som kan odlas på friland i Finland. Projektpublikationen utkom i början av år 2009.
Nämnas kan att motsvarande sammanställning inte hittills har gjorts för finländska förhållanden, projektpublikationen gavs därför också ut på finska, Leikkokasvit
avomaalla - viljelyohjeita. Projektet erhöll bidrag från jord- och skogsbruksministeriet
med rekommendation av den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen.
SLF:s utvecklingschef för trädgård har de senaste åren byggt upp en relativt bred
kompetens om snitt-, ört- och nyttoväxter. Det har synts i form av publikationer
med odlings- och användningsanvisningar för dessa nischväxter. Man kan notera
att konsumtionen av hälsosam mat och intresset för nyttoväxter, vilda växter samt
kryddor och örter hela tiden ökar.
För att ytterligare utnyttja den befintliga kompetensen planerades ett nytt projekt
inom samma ämnesområde. Projektet beviljades finansiering via Landsbygdens
utvecklingsförening SILMU (Nylands NTM-central). Av finansieringstekniska skäl
måste projektet delas upp i två delar, ett utbildningsprojekt Snittväxter, örtväxter
och nyttoväxter på friland och ett utvecklingsprojekt Demonstrationsodling av snittväxter,
örtväxter och nyttoväxter samt skördefest. Projekten är fleråriga och arbetet påbörjades
hösten 2009.
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I utbildningsprojektet skall praktiska odlare via föreläsningar och studieresor få
kunskap i att odla och utnyttja de aktuella växterna. I utvecklingsdelen av projektet
skall det anläggas demonstrationsodlingar med de aktuella växterna vilka sedan
kan utnyttjas som kunskapsbas för större grupper av odlare. I den andra delen av
projektet skall man även ge uppslag till hur dessa demonstrationsodlingar skall
kunna användas i ett större sammanhang enligt konceptet för skördefester som
ordnas på en del orter.
Under år 2009 jobbade förbundet även med projektplaner för utbildningsprojekt
kring företagsledning och kunskap om hur marknaden fungerar. Som resultat av
det fick två utbildningsprojekt finansiering under våren 2010.
Det ena projektet under rubriken Yrkesodlare 2020 är landskapsöverträdande. Utbildningen omfattar två längre kurser om företagsledning för lantbruksföretagare
med fokus på bl.a. strategiplanering, marknadskunnande och resultatanalys.
Utbildningen omfattar även en del skogsrelaterade företagsledningsfrågor. Den
ena kursen riktar sig främst till spannmålsodlare i Södra Finland och den andra
koncentreras mera kring mjölkproduktion i Österbotten. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio är
samarbetsparter i projektet.
Det andra projektet är också ett utbildningsprojekt med rubriken Greppa marknaden. Här är målet att en grupp jordbrukare
under tre års tid skall samlas ca 4 gånger per år för att analysera
marknaden, lära sig av marknadssignalerna och göra upp egna
marknadsföringsplaner för sin spannmål. Vid träffarna skall
man även diskutera nya odlingsväxter och lära sig räkna ut sina
produktionskostnader. Utbildningsprojektet startar i Nyland
men ifall konceptet utfaller väl kan motsvarande utbildning vid
behov ordnas i andra delar av Svenskfinland. Samarbetsplaner
i Greppa marknaden –projektet är SLC samt lantbrukssällskapet
och producentförbundet i Nyland.
Ytterligare kan nämnas att den växthustekniska utvecklingschefen under år 2009
var med och planerade ett utvecklingsprojekt med rubriken Energieffektivt växthus
2015 i Österbotten. Projektet administreras av Merinova och samarbetsparter är
Yrkeshögskolan Novia samt Martens trädgårdsstiftelse. Projektarbetet inleddes
våren 2010.

Utbildning
Förbundets utbildning omfattar utbildning för organisationens personal, fortbildning av jordbrukare och utbildning vid läroinrättningar, i första hand för
agrologstuderande. I det här avsnittet berörs också SLF-personalens egen fortutbildning i korthet.
Ekonomikonsulenterna sammankom traditionellt under två dagar för att förhandla om gemensamma frågor. Samtidigt behandlades även frågor angående
Bokföringssällskapets verksamhet. Rådplägningsdagarna hölls i Åboland. Även i
övrigt är förbundet med och utbildar rådgivare enligt sällskapens behov och önskemål. År 2009 hölls bl.a. utbildningsdagar om resultatanalyser på mjölkgårdar
för rådgivarna vid Ålands Hushållningssällskap.
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Också på energisidan har förbundet jobbat med fortutbildning för rådgivare. I den
sektorn omfattar utbildningen inte bara den svenska organisationens rådgivare
utan också rådgivare i de finska organisationerna. Energirådgivaren har hållit
förläsningar vid en handfull fortutbildningstillfällen arrangerade av bl.a. ProAgria
Keskusten Liitto och Motiva. Praktiska synpunkter och tips för uppgörande av
gårdsspecifika energiplaner har varit det mest allmänna temat.
Utvecklingschefen för trädgårdsproduktion stod år 2009 som arrangör för trädgårdsrådgivarnas fortubildningsdagar som ordnades på förbundet och i form
av en excursion till olika trädgårdsproducenter i Nyland. Också i det fallet var
målgruppen inte bara svenska utan även finska rådgivare.
Inom ekonomisektorn hade förbundet också omfattande fortutbildning för jordbrukare under år 2009. Speciellt kan nämnas att förbundet på hösten ansvarade
för en grundläggande kurs i lantbruksbokföring och beskattning. Kursen var en del
av de utbildningar som utbildningsprojektet för lantbrukare i Nyland arrangerade.
Förbundets utvecklingschef för ekonomi anlitades också som föreläsare informationsdagar som behandlade tolkning av jordbrukets ekonomiska nyckeltal. Dessa
dagar arrangerades av lantbrukssällskapets utbildningsprojekt i Österbotten.
Engagemang i frågor gällande landsbygdsföretagens företagsledning, resultatanalys och bokföring förekom på flera fronter. Föreläsningar om företagsledning på
spannmålsgårdar, skattebokföring, deklaration och adb-bokföring med Wakka
-bokföringsprogrammet hölls under året. Kurserna arrangerades i huvudsak av
läroinrättningar och producentorganisationer. Även kortare seminariepresentationer hölls bl.a. på temadagar som arrangerades av banker etc.
Inom energisektorn fanns det stor efterfrågan på framför allt bioenergirelaterad
fortutbildning. Sammanlagt har energirådgivaren hållit ett tjugotal föreläsningar
runtom i Svenskfinland om bioenergins olika inriktningar och om olika sätt att
använda den mångsidiga resurs som bioenergin utgör. Ett tema som utkristalliserade sig som speciellt intressant var biogas.
Samarbetet med Yrkeshögskolan Novia fortsatte. Utvecklingschefen i ekonomi hade
hand om en del av den fördjupande ekonomiundervisningen 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 kan inverka positivt 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.
Även energirådgivaren, utvecklingscheferna i trädgårdsproduktion och växthusteknik och direktören har hållit föreläsningar för elever vid olika läroinrättningar.
Kontinuerlig fortutbildning är en förutsättning för en hög sakkunskap. Förbundets
personal deltar således årligen i ett flertal utbildningstillfällen. Många av dem är
ordnade av ProAgria Keskusten Liitto och jord- och skogsbruksministeriet men även
kurser, seminarier, temadagar och exkursioner ordnade av andra ryms med.
Under år 2009 deltog de olika utvecklingscheferna bl.a. i följande seminarier
och kurser: seminarium om startegisk företagsledning arrangerad av Kungliga
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Skog- och lantbruksakademin i Sverige, instruktörskurs i sparsam traktorkörning,
seminarium om bärväxter samt seminarium under rubriken frukt, bär, grönsaker
och hälsan, kurs om auditering inom trädgårdsproduktionen, utbildningsdagar
om beskattning och lantbruksstöd m.m. Utvecklingscheferna deltog också i studieresor utomlands, bl.a. till Frankrike (grönsaksproduktion), Estland (vinbär),
Tyskland (Agritechnika, biogas) och Österrike (energimässa Wels).

Information och publikationer
Svensk information är viktigt. Därför strävar SLF till att vara aktiv i den sektorn. En
satsning är att ge ut böcker i publikationsserien Forskning för framåt. Utgivningen
underlättas genom ett finansiellt understöd från Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden vid Svenska småbruk och egna hem.
Målet är att i serien årligen publicera två böcker med aktuella teman. Målet uppfylldes år 2009. Under året utkom publikationerna Näringsämnena i växtodlingen
och Energiguide för lantbrukare. Förbundets energirådgivare var en av energiguidens
skribenter. Därutöver gav förbundet ut publikationen Växtskydd för åkergrödor 2009.
Den publikationen utnyttjas i den sprutförarutbildning som sällskapen arrangerar
inom ramen för lantbrukets miljöstöd. Målet är att boken skall uppdateras årligen.
Detta realiserades också år 2010.
Lantbrukskalendern är volymmässigt förbundets största
produkt. Lantbrukskalender 2010 som i normal ordning
kom ut i månadsskiftet oktober-november, var den
90:e utgåvan av kalendern och därför fick temadelen
jubileumsåret till ära behandla ämnet 90 år med Lantbrukskalender. Avsnittet är ett historiskt svep med klipp
av intressanta artiklar, tabeller, bilder och annonser
från nio decennier med lantbrukskalendern. Kalendern
har marknadsförts bl.a. via Agrolinks webbsidor, med
tidningsannonser och ett reklamblad som distribuerades
direkt till rådgivningens kunder. Dessutom gjordes ett
försök på direktmarknadsföring till de nya jordbrukare
som under de senaste åren övertagit företagandet på
sin hemgård.
Förbundet producerar också en del mindre tryckalster.
Bl.a. uppdaterades informationshäftet, Jordbrukets generationsväxling- välj rätt alternativ för din gård. Häftet beskriver kort de centrala frågorna,
startstöd, avträdelsestöd och beskattning vid generationsväxlingen. Broschyren
finns både i tryckt form och på förbundets hemsida.
Förbundets anställda skriver också fackartiklar till olika tidningar. Den mest synliga
är Ekonomikolumnen som skrivs av utvecklingschefen i ekonomi och som publiceras
i LoA-bilagan. Ämnen som har behandlats under 2009 är bl.a. finanskrisens inverkan på lantbruket, problematiken när växtodlingens rörliga kostnader överstiger
försäljningspriset, billigare begagnade maskiner genom import och följderna
av att skattemyndigheterna höjde de skattemässiga gängse värdena i arvs- och
gåvobeskattningen.
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Under året bidrog utvecklingschefen för trädgårdsproduktion med 7 artiklar i
tidningen Trädgårdsnytt. Utvecklingschefen är även medlem i tidningens redaktionsråd.
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Förbundet gör också den årligen återkommande artikeln med råd inför skattedeklarationen. Förbundet sköter även de i varje LoA-bilaga förekommande diagrammen under rubriken: ProAgria Fakta. De belyser aktuella frågor med uppgifter ur
rådgivningens databanker.
Under år 2009 gjorde förbundet i samarbete med skogsbrukets utvecklingscentral
Tapio ett digert informationspaket som beskriver skattebokföring för skogsbruk
och skogsbeskattningsfrågor på en grundläggande nivå. Arbetet är unikt så till vida
att det är svårt att få tag på motsvarande material ifall man vill lära sig grunderna
i skogsbeskattningen. Informationspaketet publicerades på hösten på internet
(www.metsavastaa.net/skogsbeskattning).
SLF:s förteckning över odlingar med självplock och direktförsäljning uppdaterades
och noterades i Trädgårdsnytt och vissa dagstidningar med hänvisning till förbundets hemsidor. Konsumenterna vill säkra sig om att få närproducerade inhemska
produkter av bra kvalitet direkt från odlingarna 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.
SLF tillhandahåller också material som jordbrukaren behöver i sin verksamhet.
Det är bl.a. frågan om bokföringsmaterial, skiftesanteckningar, arrendeavtal m.m.
Såsom tidigare, men i mindre skala, levererade SLF också tryckalster för uppföljningen inom mjölkproduktionen till sällskapen.
Förbundet har marknadsfört organisationens tjänster på mässor och utställningar.
Bl.a. deltog energirådgivaren i Energimässan i Ekenäs, Koneagria i Jyväskylä och
Farmari-utställningen i Karleby. Förbundet deltog också med en egen monter på
Fältdagen i Västankvarn. Det var framför allt energifrågor, biogas och energiplaner
som fanns på agendan men även förbundets publikationer var synligt framme. SLF
hade även tillsammans med 4H en monter på trädgårdsdagen på Överby skolor i
Esbo i juni 2008. Där delades bl.a. rådgivningens informationsmaterial ut.
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Fältdagen på Västankvarn

Översättning av lantbruksrelaterade texter är också en serviceform som förbundet
erbjuder. Arbetet sköts i huvudsak av informatören men också kanslisekreteraren
och utvecklingscheferna utför en del. Bl.a. följande översättningar sysselsatte
under året 2009:
–
–
–
–
–
–

8 växtodlingsrapporter (ProAgria)
Anvisningar för gårdsspecifika energiplaner (JSM)
Uppdatering av blanketter och webbtexter (Markkarteringstjänst)
Presentation av energiprogrammet (Motiva)		
Texter och anvisningar för olika nättjänster i husdjursrådgivningen 		
(Datacentralen)
Texter och anvisningar för KoKompassen (ProAgria, Datacentralen)
Diverse texter för ProAgria, bl.a. inom ramen för Toppexpertkonceptet

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-samarbetet.

www.slf.fi
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Bokföringssällskapet
För att på ett effektivt och sakkunnigt sätt kunna erbjuda bokföringstjänster åt
landbygdsföretagarna har förbundet och samtliga lantbruks- och hushållningssällskap ett gemensamt bolag, Bokföringssällskapet i Finland Ab. Bolaget sköter
kundernas bokföring, gör upp skattedeklarationer och sköter övriga skatterelaterade ärenden. De flesta uppdragen sköts som kontorsarbete men en del utförs
också ute på gårdarna i form av s.k. gårdssekreteraruppdrag.

Ring och
begär gratis
offert!

Vår kunskap är din trygghet

Bokföringssällskapets styrelse består av Kim Nordling (ordförande), Jörgen Grandell, Henrik Ingo, Leif Karlsson och Hans Knutsson. Peter Österman är bolagets
verkställande direktör. Bokföringssällskapet har ingen övrig personal. Bokföringsuppdragen utförs av förbundets samt sällskapens rådgivare.
Trots en relativt låg marknadsföringsprofil är det positivt och helt enligt de uppgjorda planerna att kundantalet ökade. Omsättningsmässigt sett ökade verksamheten
med ca 20 % i jämförelse med föregående år. Det med sällskapen gemensamma
bokföringsbolaget har också fört med sig att dialogen och kunskapsutbytet mellan de rådgivare som är involverade är livlig och bidrar till att den befintliga sakkunskapen gränslöst kan utnyttjas i alla regioner.
Personresurserna kan också vid behov användas gränslöst i Svenskfinland. Det
realiserades konkret då tillfälligtvis en handfull bokföringar och deklarationer för
jordbrukare i Österbotten gjordes av personer på SLF. Tack vare det gemensamma
bokföringsbolaget kan alltså risker som har att göra med personresurserna minimeras.
Förutom att SLF administrerar bolaget sköter förbundet en del av kunduppdragen.
Deras antal har ökat. Vid sidan om normala bokföringsbyråuppdrag sköttes bl.a.
gårdssekreteraruppdrag för ett företag med i medeltal ett gårdsbesök per månad,
betalningsrörelsen på en gård, affärsbokföring för några föreningar och bolag samt
deklarationsuppdrag för några gårdar som sköter sin bokföring i egen regi.

Bokföringssällskapet
Nyland (NSL)
Åboland (FHS)
Åland (ÅHHS)
Österbotten (ÖSL)
Svenskfinland (SLF)

Henrik Lassas, 09 135 1244
Mats Norrholm, 02 481 2414
Tina Bäckman-Hägglund, 018 329 648
Per-Erik Järn, 050 463 2535
Peter Österman, 09 135 1106
Kim Nordling, 09 135 1035

www.slf.fi > Bokföringssällskapet
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BOKSLUT
Gemensam balansräkning per 31.12.2009
för Svenska lantbrukssällskapens förbund
och Finlands svenska 4H
BALANSRÄKNING 31.12.2009
AKTIVA

SLF

4H

Sammanlagt

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVRIGA
LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna
och övriga långfristiga placeringar
Aktier och andelar
Övriga placeringar, värdepapper

6 952,67

6 407,47

13 360,14

8 490,62
25 652,17
34 142,79

740,03
1 759,78
2 499,81

9 230,65
27 411,95
36 642,60

18 309,83
411,75
18 721,58

16885,43
16 885,43

35 195,26
411,75
35 607,01

20 321,46
24 868,02
45 189,48

1 929,48
24 533,58
26 463,06

22 250,94
49 401,60
71 652,54

177 984,60

42 126,90

220 111,50

282 991,12

94 382,67

377 373,79

92 489,32
2 231,20
94 720,52

81 257,80
-10 004,56
71 253,24

173 747,12
-7 773,36
165 973,76

OMSÄTTNINGS- OCH
FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Lager
Förskottsbetalning

Fordringar
Försäljningsfordringar
Övriga fordringar

Kassa och banktillgodohavanden

PASSIVA
EGET KAPITAL
Resultat från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens förlust/vinst

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden

Kortfristigt
Erhållna förskott
Leverantörskulder
Semesterlönereservering
Övriga kortfristiga skulder
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108 000,00

108 000,00

10 750,00
4 402,22
47 812,36
17 306,02
80 270,60

0,00
0,00
18 417,98
4 711,45
23 129,43

10 750,00
4 402,22
66 230,34
22 017,47
103 400,03

282 991,12

94 382,67

377 373,79

Gemensam resultaträkning per 31.12.2009
för Svenska lantbrukssällskapens förbund
och Finlands svenska 4H
RESULTATRÄKNING 31.12.2009
ORDINARIE VERKSAMHET
Intäkter
Ordinarie statsbidrag
Projektmedel
Övriga intäkter

SLF

4H

Korrigering av
interna poster

Sammanlagt

143 250,00
66 368,02
199 604,42
409 222,44

317 500,00
19 310,18
79 444,92
416 255,10

460 750,00
85 678,20
279 049,34
825 477,54

316 944,81
2 719,22
8 446,99
113 871,09
-3 337,15
438 644,96

157 287,71
2 135,82
9 979,70
363 220,43
-106,56
532 517,10

474 232,52
4 855,04
12 306,69
477 091,52
-3 443,71
965 042,06

-29 422,52

-116 262,00

29 464,24
1 684,14
27 780,10

2 170,44
24,00
2 146,44

6 084,00

104 111,00

110 195,00

Räntekostnader

2 210,38

0,00

2 210,38

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

2 231,20

-10 004,56

-7 773,36

Kostnader:
Personalkostnader
Avskrivningar
Hyror
Övriga kostnader
Lagerförändring

Verksamhetens överskott/underskott

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

Intäkter
Kostnader
Överskott

TILLFÖRDA MEDEL

Intäkter

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

-6 120,00

-6 120,00

-139 564,52

-6 120,00
-6 120,00

25 514,68
1 708,14
23 806,54
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Svenska lantbrukssällskapens förbund

BALANSRÄKNING 31.12.2009
AKTIVA

2009

2008

6 952,67
34 142,79

8 215,89
27 342,79

41 095,46

35 558,68

18 309,83
411,75

14 972,68
0,00

18 721,58

14 972,68

20 321,46
24 868,02

18 537,49
24 440,00

177 984,60

202 060,33

241 895,66

260 010,50

282 991,12

295 569,18

92 489,32
2 231,20

86 771,43
5 717,89

94 720,52

92 489,32

108 000,00

117 000,00

10 750,00
4 402,22
65 118,38

11 500,00
11 259,14
63 320,72

188 270,60

203 079,86

282 991,12

295 569,18

BESTÅENDE AKTIVA
Materiella tillgångar
Placeringar
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Lager
Förskottsbetalningar

Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar
Övriga fordringar
Kassa och banktillgodohavanden

PASSIVA
EGET KAPITAL
Resultat från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens resultat
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden
Kortfristigt
Erhållna förskott
Leverantörskulder
Övriga kortfristiga skulder
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Svenska lantbrukssällskapens förbund

RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2009
2009

2008

143 250,00
70 368,02
195 604,42

136 700,00
86 971,19
208 870,62

409 222,44

432 541,81

316 944,81
2 719,22
8 446,99
113 871,09
-3 337,15

306 102,98
3 006,41
8 502,63
140 989,02
-1 384,56

438 644,96

457 216,48

-29 422,52

-24 674,67

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET
Intäkter
29 464,24
Kostnader
1 684,14

28 541,36
1 488,48

27 780,10

27 052,88

TILLFÖRDA MEDEL
Intäkter

6 084,00

6 084,00

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Räntekostnader

2 210,38

2 744,32

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

2 231,20

5 717,89

ORDINARIE VERKSAMHET
Intäkter
Ordinarie statsbidrag
Projektmedel
Övriga intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Hyror
Övriga kostnader
Lagerförändring

Verksamhetens överskott/underskott

Överskott
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FINLANDS SVENSKA 4H
BALANSRÄKNING 31.12.2009

2009

2008

6 407,47

4 480,43

740,03
1 759,78
2 499,81

740,03
1 759,78
2 499,81

Omsättningstillgångar
Lager

16 885,43

16 778,87

Fordringar
Försäljningsfordringar
Fordringar på projektpengar
Fordring på statsbidrag
Övriga fordringar

1 929,48
19 310,18
3 000,00
2 223,40

1 831,98
-

AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier
Placeringar
Aktier och andelar (eget bruk, telefonaktie)
Värdepapper (placeringar)
OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR

Räntor

-

Kassa och banktillgodohavanden

PASSIVA
EGET KAPITAL
Resultat från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens resultat
FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt
Socialavg + skatt/löntagarens APL & arb.lösh.
Erhållna förskott
Semesterlöneskuld
Övr.kortfr.skulder
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1 383,21

-

-

26 463,06

3 215,19

42 126,90

82 007,17

94 382,67

108 981,47

81 257,80
10 004,56
71 253,24

-

88 678,03
7 420,23
81 257,80

176,49
18 417,98
4 534,96
23 129,43

497,27
4 600,00
20 357,35
2 269,05
27 723,67

94 382,67

108 981,47

FINLANDS SVENSKA 4H
RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2009

2009
ORDINARIE VERKSAMHET
Intäkter
Ordinarie statsbidrag
Övriga intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Hyror
Övriga kostnader
Lagerminskning/-ökning

-

Ordinarie verksamhetens underskott

2008

317 500,00
98 755,10

310 000,00
60 631,15

416 255,10

370 631,15
-

-

157 287,71
2 135,82
9 979,70
363 220,43
106,56
532 517,10

-

150 386,61
1 493,48
9 371,40
333 787,85
3 651,24
491 388,10

-

116 262,00

-

120 756,95

INVESTERINGS - OCH PLACERINGSVERKSAMHET
Intäkter/ Kostnader

2 146,44

3 156,72

Överskott

2 146,44

3 156,72

104 111,00

110 180,00

TILLFÖRDA MEDEL
Intäkter

RÄNTEKOSTNADER
övr.finansiella kostn.
RÄKENSKAPSPERIODENS
UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT

-

10 004,56

-

7 420,23
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Revisionsberättelse

36

FINLANDS SVENSKA 4H
Årsberättelse 2009 - 80:e verksamhetsåret

Allmän översikt
Föreningen förverkligade den verksamhetsplan och de tyngdpunkter, som årsmötet
godkände den 20 november 2008.
Finlands svenska 4H firade sitt 80-årsjubileum med fest i Vasa, bilaga i Kyrkpressen, lägerresa till Norge och ett hjälpprojekt för Tanzania.
Medlemstalet var 4473.
Ekonomin
Föreningen visade ett underskott på 10 004 euro vilket dras från det egna kapitalet
från föregående år. Det egna kapitalet vid årets slut är 70 253 euro€.
Underskottet beror på att jubileumssatsningarna, i synnerhet bilagan i Kyrkpressen, blev dyrare än planerat och Nordiskt 4H-läger populärare än beräknat. Bytet
av verksamhetsledare i Österbotten ledde till högre lönekostnader på grund av ett
större behov av köptjänster.
Det utbetalade statsbidraget till lokalföreningarna och Svenska Österbottens
4H-distrikt var sammanräknat drygt 1 % högre än föregående år. Organisationens statsbidrag steg med 2,4 %. En förening återbetalade en del oanvänt bidrag
i början av år 2010.
Gängse värde på långfristiga placeringar var 25 007euro€.
Administration
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Mats Nylund,
ordförande, Annika Björk, viceordförande, Tom Cederström, Tina Lind, Trygve
Isaksson, Kim Nordling och Hed-Mari Björkell. Mikael Blomqvist och Harriet
Sundholm, verksamhetsledare för Svenska Österbottens 4H-distrikt, har deltagit
i styrelsens möten utan rösträtt. Styrelsen har sammankommit två gånger. Såsom
verksamhetsledare fungerade Hed-Mari Björkell.
Goda resultat uppnåddes inom tävlingsverksamheten: Vi fick en nordisk mästare
i traktorprecision och goda placeringar i de riksomfattande 4H-tävlingarna.
Inom tyngdpunktsområdet miljövård uppnåddes 1150 lägerdygn och insamlades
nära 67 ton plast. Säckinsamlingen fungerar bra då systemet utvecklats under
trettio års tid. Trots att det i dag finns andra aktörer på marknaden och försäljningen av gödselmedel i säck inte ökar har 4H-arna samlat mera plast i år än
senaste år.
Inom tyngdpunktsområdet internationalism engagerade vi
60 ungdomar, 20 mera än målet.
Inom tyngdpunktsområdet organisationsutveckling har vi med
hjälp av extern finansiering utvecklat vårt kommunikationssystem med egna hemsidor för de flesta föreningarna, vi har
utvecklat vår tidning och inom ramen för ett Leaderprojekt
utvecklar vi en struktur för sysselsättning av unga genom
att sälja deras hemhjälpstjänster.
I maj 2010
Hed-Mari Björkell

37

4H-verksamhetens lokala omfattning
Under Finlands svenska 4H:s 80:e verksamhetsår hade följande 4H-föreningar verksamhet.
Nyland
6 föreningar: Helsingfors, Sjundeå, Ingå, Karis, Pojo, Tenala, av vilka
de tre sistnämnda under året grundade föreningen Raseborgs 4H.
Östra Nyland 3 föreningar: Sibbo, Borgå och Östnyland
Åboland
3 föreningar: Kimito, Dragsfjärd och Pargas. Kimito och Dragsfjärd
beslutade under året uppgå i Kimitoöns 4H, men registreringen av den
nya föreningen blev inte klar.
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 38 kommuner: 4 kommuner i Nyland, 4 i Östra Nyland, 3 i Egentliga Finland, 12 i Österbotten, 1 i Mellersta Österbotten och i 14 kommuner på Åland.
Verksamhetsområdet är detsamma men tack vare kommunsammanslagningarna har
antalet kommuner med 4H-verksamhet minskat. Verksamhetsstatistik för föreningarna i
Fastlandsfinland finns på sidan 49.

4H verksamhetsledarna
Inom Svenska Österbottens 4H-distrikt arbetade under året 18 verksamhetsledare lokalt.
I södra Finland arbetade 8 verksamhetsledare varav 4 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. Sammanlagt gjorde verksamhetsledarna
5120 rådgivningsbesök. I Österbotten besöktes medlemmarna betydligt mera än i södra
Finland.

4H medlemmarna
Medlemskåren bestod av 2669 flickor och 1511 pojkar och 293 vuxna medlemmar. Det
totala medlemstalet var 4473, vilket är 156 färre än föregående år.
Ungdomsmedlemmarnas antal var 4180 och deras medelålder steg till 11,9 år. 21 % av
ungdomsmedlemmarna var nyinskrivna medan 21 % hade tillhört sin klubb i 2 år och 17 %
i 3 år. Distriktsvis fördelades medlemmarna på följande sätt: Österbotten 2669, Nyland,
Östra Nyland och Åboland 1440 och Åland 364. Medlemsantalet har minskat i Österbotten och på Åland men ökat något i Nyland, Östra Nyland och Åboland.
Medlemmar			
2006
2007
2008
2009
				
flickor			
2669
2755
2748
2669
pojkar			
1454
1470
1580
1511
unga totalt			
4123
4225
4328
4180
vuxna			
239
282
301
293
ungdomarnas medelålder
11,4
11,6
11,8
11,9
med 1:a året			
1204
1213
1102
885
2:a året			
1045
1011
914
876
					
Av medlemmarnas föräldrar var 10 % lantbrukare.
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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 sex medlemsorganisationer: Finska Hushållningssällskapet, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap,
Mannerheims Barnskyddsförbund, Tapio, Svenska enheten och Svenska småbruk och egna
hem Ab.

4H företagen inom FS4H:s alla föreningar
Inriktningen på medlemmarnas egenaktiviteter, 4H företag:
		
			
ÖsterSödra
Åland
Inriktning
botten
Finland
Djur, antal
205
17
141
Timmar
18520
922
2825
Förtjänst
2305
185
Hem & Hushåll, antal
382
40
73
Timmar
26266
1656
844
Förtjänst
9124
380
Natur, antal
129
24
62
Timmar
8412
369
387
Förtjänst
2524
2409
Odling, antal
79
32
14
Areal		
6
Timmar
1603
439
106
Förtjänst
930
1297
88
Övriga, antal
778
84
45
Timmar
67531
3225
1853
Förtjänst
9671
6563
325
Summa företag, antal
1573
197
335
Summa areal
113
Summa timmar
122332
6611
6015
Summa förtjänst
24555
10835
413

Summa
363
2267
2490
495
28766
9504
215
9168
4934
125
6
2148
2315
907
72609
16558
2105
113
134958
35803

För att medlemmens 4H-företag skall godkännas skall de ha arbetar 10 timmar om de är
under tio år och minst tjugo timmar om de är äldre. Bokföring skall vara gjord.
Av specialbranscherna intresserade hem och hushåll medlemmarna mest. Nästan en fjärdedel av de godkända 4H-företagen fanns inom hem och hushåll. Den största gruppen var
blandade företag, där medlemmen kan pröva på olika branscher. Djurföretagen höll sin
position och stod för 17 % av företagen. 4H företagens sammanlagda antal uppgick till
2105. Förtjänsten var 35 802 €. Sammanlagt 134 958 timmar bokfördes. Fortfarande finns
det en skillnad i vad föreningarna uppger för prestationer och vad de har insatt i medlemsregistret. Siffrorna ovan är tagna ur medlemsregistret den 2 mars 2010 och är något lägre
än vad föreningarna uppger på sina statistikblanketter.
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Följande företag erbjöds senaste år. Utöver de nämnda företagen kunde medlemmen i samråd med verksamhetsledaren och sina föräldrar komma överens om ett eget 4H-företag.

Odling

Nivå 1
‐ Junioruppgift
‐ Solros
‐ Rädisa
‐ Ärter

Djur

‐ Junioruppgift
‐ Hästen 1
‐ Kaninen 1
‐ Mina sällskapsdjur

Hem&
Hushåll

‐ Junioruppgift
‐ Mat med 4H
‐ Roligt att baka

Natur

‐ Junioruppgift

Övriga

‐ Junioruppgift

Nivå 2
‐ Min 4H‐uppgift
‐ Blommor
‐ Blomkål
‐ Paprika
‐ Sallat
‐ Tomaten
‐ Zucchini
‐ Min 4H‐uppgift
‐ Hästen 2
‐ Kaninen 2
‐ Mina 4H‐djur
(produktion)
‐ Min 4H‐uppgift
‐ Garn och tråd
‐ Shake, saft och
juice
‐ Vi lagar mat 1
‐ Min 4H‐uppgift
‐ Bär och svamp
‐ Fiske
‐ Skogen
‐ Samla säckar
‐ Vi snickrar
‐ Min 4H‐uppgift

Nivå 3
‐ Odling

Kurser 13+
‐ Trädgårdsarbetaren

‐ Hästen 3

‐ Dogsitterkurs
‐ Hästskötarkurs

‐ Vi lagar mat 2
‐ Matresan
‐Matsmart

‐Hushållskurs

‐ Skogsbrukaren
‐ Viltvård
‐ Ätliga och använd‐
bara växter i vår
natur
‐ Juniorledaren
‐ Min Moped 1
‐ Min Moped 2
‐ Ut i Världen

‐Juniorledarkurs
‐ Traktorkurs

Skogsvård
Inom den skogliga verksamheten samarbetar vi med Kustens skogscentral. Skogsföretagen
minskar och ersätts av skogliga aktiviteter för grupper.

Arbetsförmedling
Många tillfälliga arbetsgivare kontaktar föreningarna för att få ungdomar att utföra olika
små jobb, såsom ogräsrensning, gräsklippning, lövkrattning, hundvakt och städning. Åtminstone Sibbo, Pargas och Korsholm förmedlade jobb åt ungdomar 2009.

Kurser på föreningsnivå inom FS4H (Fastlandsfinland)
Kurser av olika slag har flitigt arrangerats inom föreningarna. Det totala antalet
kurstimmar, som föreningarna arrangerat, uppgick till 3252. Antalet kursdeltagare var
12 573.
Tyngdpunktsområde
Arbets- & företagsfostran
Miljöfostran
Internationalism
Blandat
Summa
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Antal
lektioner

Antal
deltagare

3009
82
44
117
3252

11604
320
224
425
12573

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

Gruppinstruktioner
588 kortare gruppinstruktioner har hållits i föreningarna med sammanlagt 7247
deltagare

Tävlingar på riksnivå och nordisk nivå
Skogsfärdighetstävling i Äänekoski
FM i skogsfärdighet hölls i Suolahti i Äänekoski den 16-17 juni. Johanna Häggman från
Österbotten placerade sig bäst och blev femte i klassen 15-17 år. FS4H hade sammanlagt
7 deltagare i naturstigen och skogsfärdighetstävlingen.

Riksomfattande tävlingar i traktorprecision och arbetarskydd
De riksomfattande tävlingarna i arbetarskydd och traktorprecision genomfördes på samma
gång som FM i skogsfärdighet. Den bästa placeringen inom FS4H fick Joakim Österås från
Österbotten, som blev andra i traktorprecision i klassen 12-15 år. Tävlingarna började med
en teoridel i trafik och arbetarskydd. Precisionsdelen bestod av körning med vagn runt en
bana och en hydrauluppgift med frontlastare. Dan Bodbacka blev fjärde i samma klass.

Solrostävling
I solrostävlingen deltog 618 medlemmar, 350 i Österbotten och 268 i södra Finland. Odin
Röblom från Kimitoön segrade i södra Finland med 536 poäng. Benjamin Lindfors från
Pedersöre segrade i Österbotten med 602 poäng .

Riksomfattande bildkonsttävling
Finlands svenska 4H ordnade tillsammans med Suomen 4H-liitto, justitieministeriet,
undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, miljöministeriet och riksdagsinformationen
en bildkonsttävling ”Jag vill påverka” för årsklasserna 4-6 i Finlands grundskolor. FS4H
deltog i styrgruppen för tävlingen och översatte och layoutade materialet. Några bidrag
från FS4H kom inte bland de tio bästa.

Aktivitetstävlingen för byklubbar
FS4H arrangerar i samarbete med Andelsbanken en byklubbsaktivitetstävling, som startar på
hösten och avslutas på våren. I 2008-2009 års tävling inlämnades tre bidrag av vilka Kimo
4H-klubb i Oravais utsågs till segrare och fick ett stipendium vid 4H-samlingen i samband
med föreningsfestivalen i Vasa 10-12 september.

Nordiska juniormästerskap i traktorkörning
Nordiska mästerskap i traktorkörning ordnades i NSU:s regi den 15-17 juli i Norge. Tävlingen
hade en teoretisk arbetarskyddsdel, en traktorprecisionsdel och en hydraulikdel precis som
FM i Finland. Från FS4H deltog 4 ungdomar och klarade sig bra. Kristian Eklund från Oravais
segrade i klassen 18-23 år och Mathias Vikmann blev tvåa i klassen 16-17 år.
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Utbildningsverksamhet för hela FS4H
Verksamhetsledarutbildning
För alla finlandssvenska verksamhetsledare ordnades utbildning den 16-17 april i Vasa i
samband med Finlands svenska 4H:s 80-årsjubileum. Där behandlades bl.a. hur vi ska
utveckla företagsamheten i barnen, hur vi ska marknadsföra 4H och hur vi ska utveckla en
god arbetsgemenskap.

Klubbledarutbildning
Finlands svenska 4H arrangerade såsom ett pilotprojekt en klubbledarkurs för ungdomar i hela
Svenskfinland den 4-6 september. Med kursen ville vi utbilda ledare för nya byklubbar i
Svenskfinland genom att ge dem både teoretisk kunskap i ledarskap och många praktiska
övningar. Kursen hölls på Ahlmans gård i Tammerfors. Som kursledare fungerade Pia
Nurmio-Perälä. Kursen var planerad för 12 men blev mycket populär och vi ordnade plats
och program för alla 26 som anmälde sig. Fem ledare medverkade.

Premieringar och utmärkelsetecken

Nora Palmujoki,
årets 4H medlem

Till ”årets 4H medlem” inom Finlands svenska 4H utsågs Nora
Palmujoki från Närpes 4H. Till ”årets ledare 2009” inom FS4H
utsågs Susanne Nyman från Pargas 4H. I samband med FS4H:s
80-årsjubileum utdelades FS4H:s guldklöver åt Ralf Böling,
Korsnäs, Mikael Södersund, Korsnäs och Anders Rosengren,
Borgå och silverklöver till Mona Ahlsved, Botnia, Benita Björkroth,
Ingå-Sjundeå, Anki Nyberg, Sibbo, Harriet Sundholm, Korsholm,
Gunnel Södersund, Korsnäs, Britt-Mari Lindgren, Borgå, AnneMarie Palmujoki, Närpes, Lars-Åke Ekman, Kustens Skogscentral,
Carola Käenmäki, FS4H, Bernice Norrgård, Korsholm och Seija
Nyvall, Vörå.

Unga hjälper unga
Finlands svenska 4H ordnade en gemensam 4H-vecka under vecka 39 och ordnade olika
aktiviteter i föreningarna för att samla pengar för en brunn till barnhemmet Shalom i
Tanzania. Projektet initierades lokalt och fick namnet Unga hjälper unga. Det blev den
lokala biten i vårt 80-årsjubileum och stöddes med marknadsföringsmaterial och artiklar i
4H-bladet. 5 000 € blev insamlingsresultatet och det blev startpotten för ett samlat projekt
för en brunn i Shalom. Projektet kommer att följas upp under ett privat besök sommaren
2010.

80-årsjubileum
Finlands svenska 4H fyllde 80 år och firade med en mängd olika aktiviteter. För den stora
allmänheten ordnade vi en jubileumsfest på Academill i Vasa den 17 april. Festligheterna
inleddes med uppvaktningar, kaffe och tårta. Sedan blev det tal av Mats Nylund, Annika
Björk och Eivor Eklund-back. Rockbandet Sister Twister, där en del av medlemmarna har
bakgrund i 4H, stod för den musikaliska underhållningen. Om utmärkelserna under jubileet
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finns uppgifter under Premieringar.
I marknadsföringssyfte gjordes inför jubileumsfesten en bilaga om 4H, som publicerades
och distribuerades till 100 000 finlandssvenska hem med Kyrkpressen.
För ungdomarna över 13 år ordnades en bussresa till Nordiskt 4H-läger och för medlemmarna
i föreningarna genomfördes projektet Unga hjälper unga.
Om resan till Nordiskt 4H-läger och Unga hjälper unga finns egna rubriker i årsboken.

Kommunikation
Inom ramen för utvecklingsprojektet 4H-förening 2010 med finansiering av Svenska
Kulturfonden har FS4H hjälpt föreningarna med Intranät och hemsidor. Alla föreningar
har fått datastöd för sina hemsidor och för vårt centrala medlemsregister. Då VPNklienten installerats i alla lokala datamaskiner visade det sig att föreningarna hade stora
svårigheter att nå våra interna dokument. Vi byggde därför upp nya sidor med inloggning
för interna dokument under vår hemsida. Inom ramen för projektet har vi gjort en del nytt
marknadsföringsmaterial och utvecklat YEP-verksamheten.
FS4H informerade Svenska Riksdagsgruppen om sin verksamhet den 5 mars.
Vi lät också göra en filmsnutt om 4H, som finns på vår hemsida.
FS4H deltog i Föreningsfestivalen 2009, som hölls i Vasa 10-12 september. 4H presenterade
sig i sitt utställningstält på Vasa torg med olika aktivteter och material.
FS4H presenterade sina skogsfärdighetsaktiviteter och sitt växtmaterial i en workshop under
konferensen Mitt i naturen i Esbo den 17 september.

Övrig verksamhet
Insamlingen av begagnade handelsgödselsäckar av plast för leverans till Rosenlew
genomfördes för trettioandra året i följd och gav ett bra resultat. Fs4h insamlade 66 556 kg
plast. Resultatet var något bättre än föregående år. Mest säckar insamlades av Östnylands
4H och Malax 4H. På Kimitoön balades storsäckarna.
I föreningarna bokfördes 1143 lägerdygn.
588 ggr arrangerades gruppinstruktion eller tävling lokalt och sammanlagt 7247 personer
deltog.
2178 personer deltog i 150 marknadsföringsaktiviteter. Vid 74 fester var 1078 personer
närvarande. 54 exkursioner eller idrottsdagar arrangerades för 1003 deltagare.
Några föreningar hade mobiliserat patruller för flyghavreplockning hos jordbrukare.

Projekt (EU-relaterade)
Finlands svenska 4H fick beslut från TE-centralen för projektet ”Händig hemhjälp” för

43

4H-föreningarna i Östra Nyland. Projektet hade legat på is under våren och försommaren
i väntan på beslut. Beslutet kom 26 juni och projektet startades upp på nytt.
En del föreningar leder eller deltar i egna landsbygdsutvecklingsprojekt. I Malax 4H
arbetade man under året med ett projekt 4 our future med Leadergruppfinansiering. I
Nyland och Åboland planerades gemensamma Leadergruppprojekt. I Sundom och Malax
arbetade man i ett gemensamt fiskeprojekt ”Som fisken i vattnet” med finansiering av
kustaktionsgruppen.
Pia Nurmio planerade ett stort projekt FREE och FS4H sökte och beviljades pengar direkt från
EU-kommissionen. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Finland, Argentina, Slovenien,
Norge, Brasilien och Uruguay. Projektet kommer att genomföras 2010.
Ungdomarna planerar en del projekt i FS4H:s namn, genomför och redovisar dem. Mera
om dem under Internationell verksamhet.

Eftermiddagsklubbar
Botnia och Sundom har hållit eftermiddagsklubbar för skolelever delvis med specialanslag
från länsstyrelsen och från Brita Maria Renlunds stiftelse.

Internationellt arbete
Finlands svenska 4H är medlem i Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete och deltar i
organisationens program. Organisationen ordnar program för åldersgruppen 14 år och
äldre. I Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU) har Erika Lindholm och Petra
Ingo representerat FS4H i styrelsen.
I Nordisk ungdomsvecka i Norge 2-9 augusti deltog Amanda Svärd, Jimmy Wikström, Alice
Granholm, Niko Juthborg, Emilia Nygård, Fia Hoven och Stefan Härmälä som assistent.
Till Nordiskt 4H-läger i Breim i Norge 21-30 juli anmälde sig ett rekordantal ungdomar
från FS4H. 47 unga och 5 ledare rymdes med i bussen och åkte den långa vägen till Breim
i Norge med nya lägerhalare och stora förväntningar. Allt gick utmärkt fram till söndagen,
då lägret stängdes på grund av ett diagnostiserat fall av svininfluensa. Det blev ett bestyr
för ledarna att ordna resan hem och en mängd besvikna unga, som fick finna sig i sitt öde.
Väl hemkomna tror jag alla förstod situationen och började planera för nästa nordiska
läger, som är i Danmark 2011. Erika Lindholm var huvudledare för vår grupp. Lägerresan
var en del av vårt 80-årsfirande.
Cathrine Saarinen från Östnylands 4H deltog i Nordisk ledarskola 9-17 juli som arrangerades
på Grönland.
Finlands svenska 4H är medlem i Rural Youth Europe och deltar i deras program. Programmet
riktar sig till ungdomar över 18 år.
I rallyt i Estland 1-8 augusti deltog Jessica Påvall från Pedersöre och Ida Rosenberg från
Sibbo. Petra Ingo deltog i General Assembly under rallyt.
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.
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Pia Nurmio och Pia Backman har fungerat såsom FS4H:s internationella koordinatorer.
De sköter information på nätet och initierar och genomför internationella projekt.
Piorna informerar om sina projekt på en egen sida under vår hemsida och info går ut via
medlemsregistret.
Nora Palmujoki fungerar såsom frivillig ledare för YEP-gruppen och informerar på en egen
sida under vår hemsida om YEP-gruppens program. YEP har också en sida på Facebook. Nora
skriver månadsbrev till alla över 13 år, som hon lägger på YEP-sidan. Alla 4H-medlemmar
mellan 13 och 28 år med e-postadress i medlemsregistret får meddelandet om breven.
Global Picture
Global Picture är ett 1,5 årigt ungdomsprojekt med finansiering via Youth in Action som
planerats av Pia Nurmio m.fl. och avslutats 2009. Under våren visades GP-utställningen
i många skolor och ungdomshus. Utställningen har spridits via 4H-medlemmar och
verksamhetsledare samt förts med utomlands där 4H-medlemmar har deltagit.
GP-magazine gjordes under våren och sommaren och har spridits ut till finländska och
Nordiska ungdomshus och bibliotek. De flesta av artiklarna i denna tidning är också
publicerade i 4H-bladet. Pia Nurmio-Perälä har lett projektet och Lina Nybjörk, Astrid
Sörensen och fyra icke 4H:are har varit aktiva med att producera materialet och hålla
workshoppar.
2009 var det svårt att få 4H-medlemmar intresserade av de internationella aktiviteterna
som arrangerats. En orsak kan vara att många 4H:are deltog i Nordiska 4H-lägret och
då kunde/ville de inte delta i flere internationella aktiviteter samma sommar. Positivt är
att samarbetet med ungdomar i Suomen 4H-liitto har ökat efter ett gemensamt möte i
Järvenpää föregående år. Om FS4H inte får deltagare så är nästa steg att skicka e-post till
finska 4H:s lista.
Våra 4H-ungdomar har varit engagerade i olika internationella arrangemang, som våra
internationella koordinatorer har informerat om. Det är worksshops, förberedande möten,
studiebesök, ungdomsutbyte, seminarier och kongresser med olika innehåll och tema.
Astrid Sörensen har deltagit i 2 arrangemang, Pia Nurmio-Perälä i 4, Lina Nybjörk i 3 och
Nora Palmujoki, Jutta Maunula, Emma Jorpes, Amanda Svärd och Michelle Wickström i
ett arrangemang. Utöver dessa 4H-ungdomar har fria platser fyllts av ungdomar från finska
4H och övriga ungdomar.

4H förlaget
En del företagshäften har förnyats under året. Nya företagshäften utges i den mån vi lyckas
hitta resurser för produktionen. De populäraste trycks och övriga sätts på Intranätet och
föreningarna skriver ut dem direkt därifrån. 4H-bladet har utkommit med sin 59:e årgång
omfattande fem nummer 2009. I redaktionsrådet satt Eivor Eklund-Back, Greger Erikslund,
Nina Holmlund, Solveig Backström och Tina Lindell.

Personalen
Verksamhetsledare var Hed Mari Björkell. Petra Ingo har jobbat som organisationssekreterare
med huvudansvar för 4H-bladet. Carola Käenmäki har fungerat såsom kanslisekreterare.
Erika Lindholm har jobbat på timbas med bl.a. Nordiskt 4H-läger och en del publikationer
samt med YEP-gruppen och projektet Unga hjälper unga fram till augusti.
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Mikael Blomqvist var anställd såsom verksamhetsledare i Österbotten till den 27 juli. Harriet
Sundholm jobbade såsom verksamhetsledare från den 1 september. På Åland var Tina Lind
verksamhetsledare.

Finansieringen
Det ordinarie statsunderstödet från Jord- och Skogsbruksministeriet uppgick till 317 500
euro, vilket var drygt 2,4 % mera än föregående år.
Finlands svenska 4H har samarbetat med Svenska Studiecentralen vad gäller kursverksamhet
för 15 år fyllda personer.
Av följande privata stiftelser, fonder och föreningar har mottagits stöd för 4H arbetet:
Kulturfonden, Brita Maria Renlund, Svenska småbruk och egna hems undervisningsfond,
Föreningen för främjandet av huslig utbildning, Henry Ford Stiftelsen, Folke Bernadotte,
LPA, Föreningen för skogskultur, Konstsamfundet och Stiftelsen till förmån för Finlands
svenska kvinnor och hem. Av bidragen har en stor del betalats ut till föreningarna eller
medlemmarna.
Statsunderstödet till 4H föreningarna utgjorde 170 690 euro, vilket är ca 1 % mera än
föregående år. Lokalt har 4H verksamheten fått ekonomiska bidrag av banker, affärsföretag
och olika organisationer. Mest har dock de kommunala anslagen betytt. De uppgick till
178 447euro.
Kommunala bidrag
2009

2008

BOTNIA

12000

12000

KARLEBY

12333

11500

KORSHOLM

4H‐förening

18000

18000

KORSNÄS

2525

2675

KRISTINESTAD

9300

12778

LARSMO

5150

5150

MALAX

10090

10440

7504

7210

NÄRPES

11700

11200

ORAVAIS

6000

5980

PEDERSÖRE

31971

11737

SUNDOM

16596

12192

VÖRÅ‐MAXMO

8100

8100

BORGÅ

3200

3200

INGÅ

1900

1900

KARIS

500

600

SIBBO

5000

6800

SJUNDEÅ

2500

2000

NYKARLEBY

TENALA

500

700

ÖSTNYLAND

3235

3601

PARGAS

3000

3000

DRAGSFJÄRD‐KIMITO

7343

1417

178447

152539

HELA LANDET
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Finlands svenska 4H:s verksamhet såsom
distrikt för södra Finland
Finlands svenska 4H fungerar såsom distrikt för Åboland, Nyland och Östra Nyland.
Centralkansliet i Helsingfors ordnar i samarbete med de lokala föreningarna i nämnda
landskap distriktsverksamhet för ungdomarna och utbildning för ledarna samt sköter
premieringen av årets 4H-medlem i södra Finland.

Traktorkurs
En traktorkurs arrangerades på Västankvarn 23-25 juni med 12 deltagare. Mats Lundqvist
ledde kursen. Vi hade många flera som ville delta men tog endast 12 deltagare, då ledaren
var ny. Kursen delfinansierades av LPA inom ramen för projektet ”Hälsan främst” samt
Henry Fordstiftelsen. På kursen behandlades både service av traktorn och körning med
traktor och redskap samt arbetarskydd. Kursen var praktisk.
Under kursen hölls södra Finlands uttagningstävling för traktor FM 2010.
Resultat:
1995 födda och yngre
1. Kasper Fabritius, Kimito
2. Robin Byman, Kimito
3. Anton Alm, Åland

1994 födda och äldre
1. Daniel Björklund, Karis
2. Robert Lindberg, Ingå
3. Jakob Sundman, Helsingfors

Hästskötarkurs
På Violan talli i Ingå ordnades hästskötarkurs i samband med traktorkursen den 23-25 juni.
11 ungdomar deltog i den praktiska kursen. Inkvarteringen skedde på Västankvarn.

Aktivitetsdag med skogstävlingar
De traditionella distriktsmästerskapen i skogsfärdighet och naturstig ordnades i samband
med en aktivitetsdag med olika workshoppar i Esbo på Solvalla den 1 juni. Alla 4H-föreningar
i södra Finland deltog i arrangemanget. Arrangemanget lockade ca 100 barn och unga och
tio vuxna ledare och föräldrar. Skogsfärdighetsbanan var en tävlingsbana för alla deltagare
över 13 år medan de yngre kunde gå naturstigen antingen som tävling eller enbart som en
aktivitet.
Jonathan Forsman från Kimitoöns 4H segrade i naturstigen i åldergruppen 6-9 år och Julia
Hovi från Östnylands 4H i åldergruppen 10-12 år. I skogsfärdighet segrade Noora-Kaisa
Rantanen från Östnylands 4H i åldersklassen 13-14 år och Niklas Suomi från Borgå i
åldersklassen 15-17 år.

Distriktslägret Expedition Svartholm
Sommarens distriktsläger Expedition Svartholm ordnades 30 juli – 1 augusti i samarbete
med Östnylands 4H. Lägerplatsen var på Kvarnudden i Pernå och lägrets aktiviteter kretsade
kring Svartholms sjöfästning, dit man också gjorde en dagsutfärd. 22 ungdomar deltog.
Med ledare, hjälpledare och 4H-arna i köket blev det totala deltagarantalet 30.
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Verksamhetsledarutbildning
Den 26 januari ordnades en datakurs för södra Finlands 4H-föreningar på Arcada i
Helsingfors. Alla föreningar från Södra Finland deltog.
Den 13 oktober hade vi verksamhetsledardag för södra Finland i Fiskars. Också där deltog
samtliga föreningar. Vi bekantade oss med bruksområdet, vi fick höra om hur de gör
tidsresor och vi jobbade med kvalitetssäkring för våra kärnprodukter. Papperstillverkning
och tenngjutning fanns också på programmet.

Premieringar

Till ”årets 4H-medlem i södra Finland” utsågs Emma Jorpes från Pargas.

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

80-årsjubileumsfesten på Academill i Vasa

www.fs4h.fi
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478
987
1 116

1 097
1 076

Sjundeå
Raseborg
Östnyland

Kim+Dra
Pargas

29
211
177

20
217
168

138
29
150
271

3 848

1 281
1 479

138
16
150
279

499
165
111

30 805 3 983

365

Borgå
Helsingfors
Ingå
Sibbo

518
169
144

230
156
325
149
161
175
257
135
110
99

138
145

3 683
1 635
1 286

Pedersöre
Sundom
Vörå
Österbottens
4H-d

276
192
331
136
189
170
263
131
98
86

2009

162
118

2 472
2 012
2 272
293
1 574
953
1 647
1 655
1 700
1 744

Botnia
Karleby
Korsholm
Korsnäs
Kristinestad
Larsmo
Malax
Nykarleby
Närpes
Oravais

2008

2 225

35
46

39
24
41

62
30

143

450
14
125

185
89
198
69
56
176
226
103
70
44

2008

företag

timmar

2009

Antal

Antal
Föreningens ungdomsmed.
rådg.pers.

1 779

28
38

12
12
53

40
26

437
4
66

105
98
154
42
63
165
200
116
74
46

5 120

363
18

19
7
0

122
0

0

1051
20
183

483
402
592
309
104
465
354
293
206
129

2009 antal

besök

Rådg.

Företag

Finlands svenska 4H:s årsstatistik 2009 (Fastlandsfinland)

35 228

1204
1967

270
2215

360
4878

8580
660

0
0
225
0
10
4272
7207
1621
1759

antal

Euron

3 252

178
90

6
236
271

61
72
40

357
113
36

369
227
359
17
283
75
208
49
119
86

12 573

747
344

49
601
820

112
385
152

1772
605
73

1221
459
1920
362
838
203
1043
187
330
350

kurslektioner deltagare

Kurser

193
5
98
30
306
14

55

588

52
55

16
53
42

11
1
92
93

12
45
1

7 247

428
647

147
485
288

147
11
1611
1053

646
490
30

379
75
164

7
1
17
4

Miljö

1 143

68
9

14
261

206
87

58

140

6
30
94
3
7
73

21
15
51

ant. dygn

Läger
delt *delt.

14
3
14

antal

Gruppinstruktioner

63 483

6600
1512

4235
2926
10676

60
0
2936
2000

0

2958
1442
1432

0
0
5040
108
4149
0
8109
1101
7168
1031

60

3
5

3
2
16

17
3

7
0

0
3
0
1
0

0
0
0
0

20

1
1

1
1

1
1
0
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hemsida

Organisation
Delt i
kg plast int.
verks.

Säckar

20,55

1
0,25

1
0,6

1
1

0,75

2,5
1
1

1,5
1
1,9
0,5
1
0,55
1
1
1
1

2009

Års-

18,1

0,6
0,6

0,3
0,6
0,7

0,2
0,0
0,8
0,9

2,2
1,0
0,8

1,5
1,2
1,3
0,2
0,9
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0

verken

Finlands svenska 4H:s årsstatistik 2009
(Fastlandsfinland)
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LANTBRUKS- OCH 			
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPEN
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