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Följ SUF på SF hemsida och på Facebook  

I SUF-bladet denna gång skriver vi om två möten, SUF årsmöte och SF årsstämma. 

SUF årsmöte 20 februari  

Vid årsmötet den 20 februari deltog 16 medlemmar via Teams.  

Vi inledde mötet med att Marina Falk berättade om Haemonchus contortus och resistens 
mot avmaskningsmedel. Ett mycket intressant ämne och många frågor ställdes. Vi kommer 
att återkomma med mer information om parasiter framöver för att följa upp diskussionen 
som inleddes på mötet. 

Hans Larsson från HKSCAN berättade om avräkningsersättningar, slaktläge och önskemål om 
att få ännu fler lamm till slakt för att möta efterfrågan. Det finns ett stort behov av att få fler 
slaktlamm på andra tider på året än hösten. Vi skickade med frågan om hur HKSCAN ser på 
åldersklassningen av lamm utifrån att Lammlyftet kommit fram till att bästa köttet finns hos 
ett tacklamm på ett och ett halvt år. 

Vi tackar Marina och Hans för deras intressanta redovisningar! 

 

Därefter genomfördes den formella delen av årsmötet under god ledning av 
mötesordförande Bo Ericsson. Protokollet kommer att publiceras på SUF sida hos SF efter att 
justering är genomförd. 

Styrelsen för 2021 föredrog verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisorernas berättelse. Årsmötet beviljade styrelsen för 2021 ansvarsfrihet. 

Överskottet för 2021 om 8 159,01 kr förs över på löpande räkning till 2022 års verksamhet. 

Årsmötet valde ny styrelse och övriga funktionärer för 2022 och vid det konstituerande 
mötet därefter fördelades roller och ansvar inom styrelsen. 

Anna Alm Ordförande Utbildningsansvarig 

Karolina Gahne Vice ordförande  
Marina Falk Sekreterare  

Anna Mölgård Ledamot Rovdjursansvarig Stockholms län 

Elin Skagervik Ledamot Avelsansvarig 

Carina Wenngren Suppleant Rovdjursansvarig Uppsala län 
Kristoffer Norén Suppleant Kassör  

 
Revisorer är Ann Björkenius, Anders Grandin. Revisorssuppleant är Bo Ericsson. 

Valberedning intill nästa årsmöte är Jessica Einebrandt, Christer Pettersson och Elisabeth 
Fredriksson. 

Ett stort tack till valberedningen för ett mycket gott arbete! 
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Vi tackar de avgående ledamöterna Maria Hilding och Lisa Rosell för ett mycket gott arbete 
inom föreningen! 

 

Styrelsen presenterade verksamhetsplanen för 2022, som ni ser nedan så är ett 
genomgående tema att vi ska nå fler medlemmar och att vi ska bli fler aktiva medlemmar. 

➢ Har du tips/önskemål om aktiviteter i föreningens regi? 
➢ Vill du engagera dig i föreningens verksamhet? 

hör gärna av dig till någon i styrelsen, våra kontaktuppgifter finns på SUF sida hos SF. 

Stockholm Uppsala Fåravelsförening ska under 2022: 
➢ verka för ökad kommunikation mellan föreningens medlemmar och styrelsen 
➢ verka för ett ökat medlemsengagemang inom föreningen 
➢ verka aktivt inom större frågor lokalt för fårproduktionens bästa 
➢ verka för ökad samverkan med lokala myndigheter, föreningar och näringsliv 

 
Aktiviteter för att nå målen inom verksamhetsplanen 

➢ Ökad information till föreningens medlemmar via SUF-bladet, SUF sida hos SF samt 
Facebook löpande under året 

➢ Genomföra digitala medlemsträffar med olika teman vid minst 4 tillfällen under året 
➢ Bjuda in föreningens medlemmar till deltagande i intressegrupper för olika frågor 
➢ Genomföra utbildningar digitalt alternativt fysiskt på plats vid minst 4 tillfällen under 

året 
➢ Arrangera riksbedömning för pälsfår 
➢ Genomföra styrelsemöte vid minst 8 tillfällen 
➢ Delta i SF årsstämma samt ordförandekonferens 
➢ Arrangera årsmöte 

 

Ett stort tack till alla som deltog i årsmötet, såväl åhörare som ni som hjälpte till på olika sätt 
vid mötet! 

 

SF årsstämma 6-7 maj 

SF genomför årsstämma den 6 maj och lammriksdag 7 maj i Vadstena. 

SUF kommer att representeras av Anna Alm och Elin Skagervik vid stämman. Alla handlingar 
till stämman kommer ut i Fårskötsel strax innan stämman. Styrelsen kommer då att gå 
igenom dem för att ta fram beslutsunderlag för våra delegater.  

Om du som medlem vill att SUF ska framföra något som förening, kontakta oss gärna. SUF 
kan skriva motion till stämman med inlämning senast 1 april. 
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Alla medlemmar är välkomna till stämman och lammriksdagen som åhörare. Vid 
lammriksdagen brukar det vara mycket intressanta föreläsare så passa på att besöka den nu 
när det inte är så långt till Vadstena. För mer information och anmälan, se SF hemsida. 

Vid stämman kommer Årets Fårföretagare att utses. Det är distrikt- och rasföreningarna 
som nominerar kandidater, men vi behöver er hjälp.  

Finns det någon som du vet att denne har gjort något riktigt bra inom fårnäringen? 

Enligt SF: De nominerade kan vara fårföretagare med inriktning mot lammköttsproduktion, 
ull, skinn, avel, bevarandearbete, naturbetestjänster och/eller en kombination av dessa eller 
andra verksamhetsgrenar. 

Om du har ett förslag, skicka det senast 15 mars till någon i styrelsen. 

 

Valberedningen till SF bemannas av de olika distriktsföreningarna enligt ett rullande 
schema. Nu har turen kommit till SUF att utse en representant som ska delta i 
valberedningens arbete under kommande tre år.  

Arbetet består förutom att föreslå ersättare för styrelse och funktionärer till kommande 
årsstämma även av avstämning löpande under året med distriktsföreningarna. En mindre 
ersättning utgår för uppdraget. 

Styrelsen för SUF kommer att bistå vår representant i SF valberedning då detta är ett 
omfattande arbete med behov av många kontakter och tips. 

Är du intresserad, kontakta ordförande Anna Alm på telefon 070-207 29 15 för mer 
information. 

 

Välkomna till ett nytt verksamhetsår inom  

Stockholm Uppsala Fåravelsförening! 

 

Karolina, Marina, Anna M, Elin, Kristoffer, Carina, Anna A 
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