Verksamhetsberättelse
för Svenska Leicesterfårföreningen 1 juni, 2019 – 31 maj, 2020
Org. nr 802466-5327

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 Anna Alm, Fjärdhundra

Ersättare; Inga-Greta Nilsson, Lärbro och Dag Stenkvist, Segeltorp
Revisorer föreningen och Minnesfonden: Torsten Ericsson, personlig ersättare Per Calmered och Sven
Mattsson med personlig ersättare Tim Höglund. (Val av personliga ersättare gjordes efter tillfällig
stadgeändring)
Rekommenderad mönstrare; Anders Hjort, Västervik, Marie Rydin- Alveskog, Nygård
Valberedning: Roger Billefält S K, Anders Hjort, Claes Åkesson
Föreningens avelsgrupp: Marie Rydin-Alveskog (S.K), Anders Hjort, Rose-Marie Billefält,
Kristina Örde, Inga-Greta Nilsson.
Till SF:s avelsråd Birgit Sturesson och Marie R Alveskog. Ers. Rose-Marie Billefält.
Rasföreningens 36:e årsmöte (35-året) sedan bildandet 10 nov. 1984 hölls lördagen den 3 aug. på
Fågelbergs Gård, Vikingstad hos Magnus Gröntoft som också var värd. Vid detta gästades föreningen av
Brenton och Anna Heazelwood från Tasmanien. Ordf. i leicesterorg. i Tasmanien och Australien. Han
utsågs som hedersmedlem. Styrelsen har haft fortlöpande kontakter med Brenton H. En inbjudan har
kommit till ett möte i England juni 2022 för avelsorganisationer i olika länder.

Styrelsens arbete: Under sommaren 15 juli/hösten 2019 hölls 6 protokollförda telefonmöten samt
årsmötet. Från jan. 2020 har 6 stycken styrelsemöten hållits till den 30 juni. Totalt 12 st. möten.
Vid styrelsemötet den 25 juni deltog Anders Hjort och Roger Billefält för valberedningen.

Elsie Gröntofts minnesfonds nämnd har bestått av: Otto Gröntoft (s.k.), Birgit Sturesson
(styrelserepresentant) och Jan Philipsson, nyvald på 3 år. Om fondens placering i tre aktiefonder och
Minnesfondens ekonomi t o m den 30 juni 2020 redovisas i särskild skrivelse.
Minnesfondens nämnd godkände 1 nov. 17 en ansökan från styrelsen och 160 000 kr utbetalades som
garantisumma för del 1 i embryoimporten. 100 000 har återbetalats våren 2020. Kvarvarande skuld på lånet
är 63 232,17 kr.
En försäkring finns tecknad med Länsförsäkringar i Stockholm vad gäller kärlet på Kulla gård med
embryolagret. Avtal är tecknat med Laurence Heartman Kulla gård gällande embryoförvaring.
De flesta Tasmanienlammen som föddes i våren 2019 och 20 är försäkrade i ett avtal med AGRIA. Mer info
kring resultatet, försäljning och bokning lämnas under årsmöteshelgen.
Genom den embryoimport som genomförs hösten 2018 och de 22 ET-lammens födelse våren 2019 (11 B
och 11 T) och våren 2020 föddes ytterligare 24 st. (14 T o 10 B) öppnas nya möjligheter för rasen att kunna
breddas och förbättras ytterligare genom nya blodslinjer. De födda lammen har utvecklats väl, dock är antal
födda av insatta embryon lägre i år.
Medlemmar. I föreningen fanns den 31 maj 94 medlemmar (varav 4 är hedersmedlemmar).
Medlemsavgiften är fr. o m 1 juni 2019 höjd, för medlem till 300 kr, 500 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.
Hedersmedlemmen Lars Rundqvist, Gröndal har gått ur tiden detta år.

Nya medlemmar 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 samt tillgång till medlemsmatrikeln.
Föreningens ekonomi
Resultatet 2019/2020 gav ett överskott på 3 282,85 kr. En komplett ekonomisk redovisning ges vid
årsmötet samt publiceras på hemsidan efter revisorernas granskning.

Verksamhet i styrelsen och kommittéer

Föreningen har deltagit vid 3 auktioner och med annonser i baggaktionskatalogerna.
Vid SM i SKINN i Tranås mars 2020 sponsrade föreningen med två vinster.
Föreningen var medarrangörer i Skinn-SM:s arbete för första gången med 2 personer.
Vid medlemsträffen i Kil i mars 2020 deltog 11 personer.
Föreningen representerades under SF:s stämma, som p.g.a. Corona pandemin hölls digital med utsändning
från Tranås, av Birgit Sturesson. I nov, är plan att ombuden möts till ordförandekonferens i Tranås. Birgit
Sturesson deltog vid ordförandekonferensen i nov. i Stockholm.
Magnus Gröntoft har representerat rasföreningen i referensgruppen som arbetat fram och genomför
projektplanen för ”Lammköttslyftet- en svensk standard för lammköttskvalitet”.
Styrelsen har bevakat föreningens intressen i skrivelser och representation vid Svenska Fåravelsförbundet
möten och i förbundets Avelsutskott, Elitlamm, Riksdomarna, SJV och Gård och Djurhälsan.
Utarbetande av en PM avelsplan för lammen från embryoinsättningen 2018 och 2019 har också varit i focus.
Föreningens rek. mönstrare är Marie Rydin-Alveskog och Anders Hjort. De har gårdsmönstrat huvuddelen
av årets födda bagg-och tacklamm.
En ansökan angående digitala hjälpmedel har gjorts till Jordbruksverket
Ett arbete pågår med projekten om digitala hjälpmedel inom Fåraveln efter styrelsens beslut att söka medel.
Ett projekt skickades in till Jordbruksverket. Arbetet görs i samverkan med AGtech 2030, Linköpings
universitet samt Vreta Kluester som visat stor intresse för ett samarbete kring teknik i fårnäringen. Inom
projektet har en problembeskrivning gjorts som utgör grunden i det fortsatta arbetet. En rad förslag på
områden kring bl. a foder, märkning och vägning ingår. Planerna hade utvecklats positivt och ett
seminarium i anslutning till 2019 års årsmöte hölls. Tanken i projektet är att väva ihop kvalitetsfaktorerna
som tagits fram i Lammlyftet och att med ny teknik följa upp och arbeta med dessa.
Hemsida, www.leicesterfarforeningen.se.
Styrelsen har genom redaktör Marie Rydin-Alveskog kunnat erbjuda en aktiv och uppdaterad hemsida.
Infobrev har skickats efter varje styrelsemöte till medlemmarna genom Magnus G:s ansvar.
Mailen ger oss möjlighet att snabbt komma ut med info till medlem och är ett komplement till Bulletinen.
Bulletinen har utkommit 2 gånger under verksamhetsåret.

Avslutning
Svenska Leicesterfårföreningens styrelse har haft ett aktivt verksamhetsår, med tyngdpunkt på arbetet med,
ras- och avelsfrågor, kring Elit-lamms service och mer info till medlemmar och marknadsföring av rasen vid
mässor och arrangemang för att informera om leicesterfår och värvning av medlemmar.
Styrelsens fokus är att verka för det unika Svenska leicesterfårets positiva utveckling i Sverige.
Vi ska stödja uppfödarna av svensk leicester i detta avelsarbete. Att genom en klok planering och
användning utveckla de tasmanska avkommorna med nya blodslinjer.
Vi ska både använda de bästa i inkorsning med svensk leicester och även som renrasiga.
Den unika svenska typen av leicester ska utvecklas utifrån avelsplanen.
Vår vision är att verka för en klok, framgångsrik och sund avel som ska ge högsta kvalitéer på kött,
ull, skinn och en grund för god ekonomi och ökat antal leicesterfår i Sverige.
Båvens Spinnhus, Sparreholm den 1 aug 2020
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