Kallelse till Svenska Leicesterfår-föreningens årsmöte
31 juli – 2 aug. 2020 på Båvens Spinnhus AB
utanför Sparreholm, Flens kommun www.bavensspinnhus.se
Tema leicesterullen från ”råull till härligt, glänsande garner” Vi lär oss vidarförädla ullen till försäljning under
guidning av Carin Strömberg-Lundqvist. Ta gärna med egna skinn för bedömning. Fåravelsförbundets ordf. Gudrun
Haglund som också är leicesterfårägare gästar oss!
OBS! Anmälan om deltagande önskas innan den 15 juli för beräkning av mat.

1. Fredag 31 juli
15.00
Samling för de som vill delta i hela spinnprocessen från råull till garn.
OBS! Anmälan
Ca kl.18

Samling med ”knytkalas” vid grillen. Se mer info under Mat & logi

2. Lördag 1 augusti
9.00

Samling med kaffe
VD Karin Strömberg hälsar oss välkomna. Presentation av dagens program
(OBS årsmötet flyttas till kl. 13 00)
Karin Strömberg - vi lär oss om ullens 9 steg, bl. tvättning och färgning i guidning genom
spinneriet, så fin blir leicesterull i garn och kardflor.

12 00

Lunch på Sparreholms slott

13 00

Årsmötesförhandlingar

Ca 15 00

Förbundsordförande Gudrun Haglund gästar oss, frågestund och fika
Gudrun stannar hos oss och kan genom ändring i programmet vara med hela
eftermiddagen och kvällen. Ev, ett besök i spinneriet om vi inte är klara.

Ca 18 30

Tid för ombyte och resa

19.00

Middag för Leicesterfår-föreningens medlemmar samt gäster.
Plats: Sparreholm slott

3. Söndag 2 augusti
09.00-09.30 Kaffe/the
Visning av prisbelönta skinn och nappaskinn av leicester. Skinn kvalitéer och bedömning av

medtagna skinn. Embryoprojektet i höst, avelsfrågor, övriga medlemsfrågor, Info om planer
kring resa i juni/juli 2022 till Loughborough, England i deltagande vid första Världsmötet för
leicesterfårorganisationer.
Ca 13.00

Avslutning och lunch på Sparreholms slott
Ev. besök för de som önskar, vad ännu inte fastställt

Anmälan till Anna Alm 070-207 29 16 eller Birgit Sturesson 070-234 25 82,
Anna mail karlberg_gard@telia.com

Mail Birgit birgit@agropd.se

Noteras: Husvagn/husbil får ställas upp vid spinneriet hälsar Karin S.

