
  
Verksamhetsberättelse  
för Svenska Leicesterfårföreningen 1 juli, 2017 – 30 juni, 2018 
 
Svenska Leicesterföreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av: 
Ordförande Birgit Sturesson, Grums 
Vice ordförande: Göran Nästorp, Motala 
Sekreterare: Magnus Gröntoft, Vikingstad 
Redaktör Bulletinen/hemsidan. Marie Rydin-Alveskog, Nygård. 
Kassör Dag Stenkvist, Segeltorp 
  
Ersättare; Inga-Greta Nilsson, Lärbro och Emma Pettersson, Borgholm 
 
Revisorer föreningen och Minnesfonden: Torsten Ericsson och Per Calmered, ers. Sven Mattsson. 
Rekommenderad mönstrare; Anders Hjort (f d Johansson), Västervik, Marie Rydin- Alveskog, Nygård 
Valberedning: Roger Billefält, Anders Hjort, Ragnar Jonsson  
 
Föreningens avelsgrupp: Marie Rydin-Alveskog (S.K), Anders Hjort, Rose-Marie Billefält,  
Kristina Örde, Ragnar Jonsson. 
I SF:s avelsråd Birgit Sturesson och Marie R Alveskog. Ers. Rose-Marie Billefält. 

  
Rasföreningens 33:e årsmöte hölls lördagen den 5 aug. på Grävelsta Gård, Vallentuna. 

Styrelsens arbete: Under hösten 2017: Ett konstituerande på Grävelstad i samband med 
årsmöteshelgen, 4 protokollförda telefonmöten till dec. Från årsskiftet 5 stycken styrelsemöten fram till 
den 1 juni, 2018 och ett den 17 juni och ett i juli inför årsmötet.  
Vid styrelsemötet den 27 juni deltog Anders Hjort, valberedningen. 

  

Elsie Gröntofts minnesfonds nämnd har bestått av: Otto Gröntoft (s.k.), Birgit Sturesson 
(styrelserepresentant) och ledamot från Svenska Fåravelsförbundet vet. Magnus Håård. En ansökan har 
behandlat och godkänt under i nov. 2017. Ett telefonmöte hölls med ordf. Otto Gröntoft och delar av 
styrelsen och ett med Minnesfondens nämnd då det beslöts att 160 000 kr utbetalades som garantisumma 
för del 1 i embryoimporten för att täcka kostnad för transporter och embryouttagning på 20 tasmanska 
leicestertackor på en seminstation i Australien. Återbetalning ska göras efter försäljning av de drygt 100 
embryon som skickas från Australien/Tasmanien. Vid styrelsens beslut hade 64 embryon bokats, ett 50-tal 
efter avbokning. Mer info kring nuläget ges vid årsmötet.  
Om avkastning av fondens placering i tre aktiefonder och Minnesfondens ekonomi t o m den 30 juni 2018 
redovisas separat vid årsmötet. 
  
Medlemmar. I föreningen fanns den 31 maj 104 (varav 3 hedersmedlemmar). Föreningens org. är nr 
802466-5327 och bg 238-9203. Föreningens bank är Handelsbanken.  
Medlemsavgiften är fr. o m 1 juni 2015, för medlem 275 kr, 425 kr för familj och 200 kr för ”Prova på-
medlemskap” i ett år vid köp av livdjur, då säljaren anmäler in och betalar för ny medlem. Nya medlemmar 
ska ges ett välkomstpaket innehållande: en presentation av föreningen, dess syfte, erbjudanden, rasfoldern, 
skinnfolder och ex. av Bulletinen, 2 klisterdekaler med vår logotyp samt föreningens stadgar.  
Föreningens ekonomi i övrigt lämnas i den ekonomiska redovisningen i årsmöteshandlingar vid årsmötet. 

 
Verksamhet i styrelsen och kommittéer 
Föreningen har deltagit vid alla fyra auktionerna och med annonser i baggaktionskatalogerna.  
Vid Skinnpremieringen i Tranås mars 2018 sponsrade föreningen med två vinster. Vid medlemsträffen i Kil 
i mars 2018 deltog 16 personer. Fårfesten slog besöksrekord igen med drygt 8 400 betalande.  
 



Föreningen representerades under SF:s stämma i juni 2018 på Hotell Strand, Borgholm av ordf. Birgit 
Sturesson och Göran Nästorp. Birgit S deltog i ordförandekonferensen i nov. 2017 i Älvsjö. Magnus 
Gröntoft har representerat rasföreningen i referensgruppen som arbetat fram och genomför projektplanen 
för ”Lammköttslyftet- en svensk standard för lammköttskvalitet.  
 
Ett yttrande lämnades till riksdomargruppen gällande hantering av mönstringsresultat och krav och regler 
kring korrekt öronmärkning vid gårdsmönstring. Muntligt svar har getts av Elof Nilsson, vice ordf. SF. 
Ingen leicesterbagge kunde erbjudas för semin hösten 2017. Efterfrågas även i höst av ansv. Magnus Håård  
Styrelsen har bevakat föreningens intressen genom skrivelser och representation gentemot Svenska 
Fåravelsförbundet (SF) och i förbundets Avelsutskott, Elitlamm, Riksdomarna, SJV och Fårhälsovården. 
 
Föreningens rek. mönstrare Marie Rydin-Alveskog och Anders Johansson har gårdsmönstrat huvuddelen av 
årets bagg- och tacklamm. 
 
Hemsida, www.leicesterfarforeningen.se. Styrelsens har genom redaktör Marie Rydin-Alveskog arbete 
kunnat erbjuda en aktivt och uppdaterad hemsida. Brådskande utskick till medlemmar har gjorts via e-mail. 
Föreningens medlemstidning Bulletinen har utkommit i pappersupplaga 3 gånger under 
verksamhetsåret med ett fylligt innehåll och bilder i färg. Fortlöpande information kring embryoimport och 
erbjudandet från Kulla Gård och ansvarig Lawrence Heathman har varit temat. Bilder och beskrivning av 
djur och uppfödarna Anna och Brenton på Tasmanien har getts. Artiklar från arrangemang och ärenden 
från styrelsen och presentation av nya ledamöter. Anna har skickat 9 kg garn spunnen av Engelsk Leicester. 
Uppmanar våra medlemmar att göra vackra alster och efter bedömning utse de 3 finaste. 
 
På årsmötets uppdrag utskickades SSFF medlemsmatrikel för första gången. EU:s nya registerlag försvårade 
detta då vi måste inhämta medlems skriftliga meddelande. Medlemsmatrikeln är därför inte komplett då 
några avstått från att godkänna och några inte svarat. Efter medlemsinbetalningen då detta fanns med som 
en möjlighet att ange ska den kunna utges mer komplett. 
Tidigare årsmötets uppdrag om skapande av ett bildspel om vår ras har inte gjorts ännu. 
Nytryck av rasfoldern har gjorts med en ny upplaga av 1000 ex.  
Medlemmar har getts möjlighet att nu kunna beställa blå västar med vår logotyp till kostnad 650 kr. Ansv. 
har varit Göran Nästorp. 
  

Avslutning 
Styrelsen för Svenska Leicesterfårföreningen lägger härmed ännu ett aktivt verksamhetsår med tyngdpunkt 
på arbetet kring nystart av embryo-import och rasfrågor bakom oss. Efterfrågan på bra leicesterdjur, 
speciellt tacklamm, vit kvalitetsull och pälsskinn är fortsatt positiv. 
Genom en aktiv föreningsverksamhet och deltagande i utvecklingen av FårSverige är vårt fokus året 
2018/19 och framåt, liksom för de som startade föreningen 1984, att verka för den unika Svenska 
leicesterfårets positiva utveckling med tydliga mål och med visionen av en klok, framgångsrik och sund avel. 
Genom den embryoimport som nu genomförs hösten 2018 öppnar möjligheter för rasen att kunna breddas 
och förbättras. 
 

 
Kulla Gård, Vetlanda, den 4 aug 2018 

 
 

Birgit Sturesson      Göran Nästorp 
 
 
 

Marie Rydin – Alveskog                             Magnus Gröntoft                                          Dag Stenkvist     

http://www.leicesterfarforeningen.se/

