Verksamhetsberättelse 2016
Styrelseledamöter under året har varit:
Ordförande
Eva Twengström, Hemse Sindarve 310, 623 50 Hemse
V ordförande
Håkan Blidberg, Berghem 104, 444 96 Ödsmål
Kassör
Jannike Voest, Garde Hemmor 153, 623 63 Ljugarn
Sekreterare
Marie Rydin-Alveskog, Låcktorp 282, 460 11 Nygård
Ledamot
Magnus Jacobsson, Strängsereds Holmö 101, 523 91 Ulricehamn
Ledamot
Marie Greklid, Norrums Gård 1, 610 40 Gusum
Ledamot
Karin Wennås, Häcklinge, 747 93 Alunda
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten som alla hållits som telefonmöten.
Vid årsmötet gjordes omval av samtliga ledamöter.
Håkan Blidberg och Eva Twengström har representerat föreningen i SFs avelsutskott som
hållit ett möte under året.
Styrelsens ordförande representerade föreningen vid SF:s stämma och ordförandekonferens på Gotland samt ordförandekonferens i Närkesberg.
Avelsrådet har hållit två möten under året varav ett telefonmöte och ett fysiskt möte.
Medlemsbladet har utkommit med tre nummer under året.
SFs seminprojekt fortgår och fyra gotlandsfårsbaggar stod på seminstation under oktober
månad. Ordföranden har representerat föreningen i den grupp som haft till uppgift att välja ut
seminbaggarna.
Föreningen har varit representerad på Fårfest i Kil, Fårets dag i Borgholm, Elmia samt på
baggauktionerna i Jönköping, Gotland och Uppsala. Gotlandsfårsföreningens Hederspris för
bästa pälskvaliteter tilldelades 2016: 16048 Kärrbo Örjan från Margareta Källberg, Västerås,
16064 Prästgårdens Jahfar från Kärrbo Prästgård, Västerås och 16061 Lindholmen från Helen
och Benny Averpil, Vallda. Extra hedersomnämnande tilldelades 16083 Hössjö Busis som
hade femmor rakt igenom i sitt riksbedömningsprotokoll. Något som bara hänt en gång
tidigare i riksbedömningens historia. Uppfödare var Mats Sundman, Umeå.
Skinnpremieringen 2016 hölls söndagen den 28 februari i Parkhallen i Tranås. Årets
skinnpremieringskommitté bestod av Barbro Nord, Annika Pettersson, Cecilia Wackerberg
och Håkan Blidberg. Under söndagen fanns ytterligare några medhjälpare på plats. Årets
domare var Angelica Skarin, Göran Karlsson och Gertrud Karlsson.
Ungefär 130 skinn i de olika klasserna bedömdes, således något färre än föregående år. Kan
detta ha berott på att vi hade premieringen 2 veckor tidigare än vanligt? Sponsorerna var även
i år många och kommitté och styrelse tackar dem hjärtligt för sponsring på alla sätt.
Årets resultat. Efter förra årets ganska kraftiga minusresultat så har vi dragit åt
svångremmen en hel del och landat på minus 768,75. Visserligen även det ett minus men vi
känner att det går åt rätt håll. Antalet medlemmar var vid utgången av året 255 st.

