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Allmänt 
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden varav ett fysiskt på plats, övriga via telefon. 
Ordinarie årsmöte hölls via telefon den 19/4 20 pga. Covid-19 med 20 deltagande medlemmar. 
LG:s vandringspris tilldelades Evert Jonsson och Gudrun Wändesjö, Jonsryd, Nybro       
KLS:s vandringspris tilldelades Ingeli och Örjan Ivansson, Rugstorp, Rockneby        

Medlemmar 
Under året har antalet medlemmar varit 200 personer. 
Hedersmedlemmar är Ingrid Dahlberg, Åsa Lindqvist, Annigun Wedin. 
Några utskick med inbjudningar till verksamhet och aktuell information har sänts ut till alla medlemmar via 
mail från styrelsen. 
Dessutom har vi informerat på vår distriktssida, under Fåravelsförbundets hemsida. 
www.faravelforbundet.com 

Aktiviteter 
Under året har det varit mindre aktivitet än vanligt pga. Covid-19. 

25/1 hölls en kurs i kallfärgning med Eva Danielssons Textileri, med tio-tal deltagare. 

7/7 var det beteskväll hos Ingeli och Örjan Ivansson, Rugstorps Lantgård, Rockneby. 30-tal deltagare kom. 
                                                                                                                       
Riksbedömningen hölls på Ingelstorpsskolan, Kalmar den 2/9. Ett 50-tal baggar bedömdes under dagen. Ett 
stort tack till Ulrika Ottosson med flera som organiserade dagen! Resultat går att hitta på föreningens 
hemsida. 

29/10 hölls en intressant föreläsning om tack-kött på Hotell Borgholm i samarbete med länsstyrelsen och 
LRF. På kvällen var det ett 40-tal personer som bokat plats på hotellet för att avnjuta en fem-rätters meny 
med fårkött i olika former. 
                                                                                                                                         
Utöver detta har föreningen varit representerade på den digitala ordförande konferensen. 

Fårets Dagar 2020 

Inbjudan inför Fårets dag skickades i mars och uppslutningen var god.  

I stället för faktura skickades den 15 maj ut brev/mail till utställare som anmält sig. Där 
informerades om Skördefestens digitala tidning, papperstryck som var senarelagd, affischer med 
QR-kod länkad till Skördefestens hemsida där man som besökare kan följa hur arbetet går.  

I början av juli började arbetet med att ställa in Fårets Dagar 2020. Kontakt med våra ständiga 
leverantörer av tex tält, pumpor, parkeringsvakter, korvtillverkare, baja-major och bussar som 
avbokades. Den 7 juli fick våra utställare mail och därefter gick vi ut till allmänheten.  

”Södra Kalmar läns Fåravelsförening har noga följt Folkhälsomyndighetens rapporter och in i det 
längsta hoppats på en upplösning av ”situation covid-19. Det är med stor sorg vi låter meddela att 
Fårets Dag på Borgholms Slott 2020 inte kommer genomföras.  

Håll avstånd, tvätta händerna, håll ut MEN du behöver inte vänta med att HANDLA!  

Fårets Dags utställare med sina fantastiska produkter har sett sin vår- och sommarförsäljning via 
mässor och marknader utebli och sitter nu med de finaste produkter därhemma som ni kan hitta via 
deras kontaktuppgifter på www.faravelsforbundet.se och vidare in på Södra Kalmar läns 

http://www.faravelforbundet.com/
http://www.faravelsforbundet.se/


Fåravelsförenings sida.  

Kontaktuppgifter till våra utställare publicerades även på Skördefestens, Borgholms Slotts hemsidor 
samt Facebook ”Fårets Dag på Borgholms Slott”. 

Utställare ansvariga:  

Helén Reinholdsson post@mellangarden.nu 

Birgitta Arnesdotter skaningsmala.mohair@gmail.com 

Då föreningen inte fått in några intäkter från Fårets Dag detta år så kommer vi som arbetat med 
evenemanget inte ta ut något arvode. 

Fåravelsförbundet 
Årsstämman hölls digitalt 
Jessika Wirblad och Mattias Rickardsson var stämmo-ombud på den digitala stämman. 

Ekonomi 
Beträffande den ekonomiska redovisningen hänvisas till resultat och balansräkning 
Styrelsens förslag är att årets förlust med -24 817,70 kr överförs i ny räkning.  
                                                                                                                                                                            
Styrelsen för 2020 har bestått av  
Ordförande Jessika Wirblad, vice ordförande Mattias Rikardsson, sekreterare Ingeli Ivansson, kassör Allan 
Gyllenlind, ledamöter Pia Andersson, Fredrik Bjarnehall samt Ulrika Ottosson. Adjungerad för Fårets Dagar: 
Helen Reinholdsson 

Revisorer; Carina Hermansson och Marjo Lande. Ersättare Kjell Andersson. 

Valberedning: Martin Wirblad(sammankallande), Caroline Kindblom Lantmansson.samt Bengt Pettersson 
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