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Kort rapport från årsmötet
Tisdagkväll den 20 februari
geomförde VLF årsmöte. Det var
längesedan föreningen höll Årsmöte
en vardagkväll. Styrelsen var lite
spända på om det skulle locka färre
medlemmar att delta. Det gjorde det
inte,det var ungefär samma glada
gäng iår som alltid som brukar komma
på årsmötet. Extra roligt dock var att
flera nya ansitken syntes vimlet. Det
är också en trend vi ser i antalet
medlemmar. Föreningens
medlemsantal ökar. Vi blir fler! Det är
naturligtvis jätteroligt.
-VARMT VÄLKOMNA alla nya
medlemmar och TACK FÖR ATT NI
”gamla” finns och fortsätter vara
med!
Kvällen inleddes med en god
gemensam måltid och därefter talade
vice ordförande Tomas Olsson om sin
och Annas resa ”down under”. Vi
bjöds på en intressant och spännande
reseskildring från ett av världens
största fårländer. Kvällen fortsatte
med utdelning av Diplom till de
uppfödare från Västman land som
bidragit med några av årets
seminbaggar inom Svenska
Fåravelsförbundets Seminprojekt.
Som avslutning hölls sedvanliga
årsmötesförhandlignar. Vi hälsar ny
ledamot Kicki Olsson välkommen in i
styrelsen. Kontaktuppgifter till alla i
VLF styrlese finns anslaget på
www.faravelsforbundet.com
Klicka fram till Distritk Västmanland.
Mötets uppmärksammade att den
ekonomiska redovisningen för
föreningen i viss mån behövde
kompletteras. Därför bifogas nu
Revisorernas omdöme samt Resulat
och Balansrapport detta utskick.

Förbunds information!

Grattis till Najib Rezai på
Kärrbo Prästgård som
nominerats till riksfinal i
Årets Fårföretagare
Styrelsen för Västmanlands
Fåravelsförening har utsett vårt
Distrikts kandidat till Årets
Fårföretagare. Nominerad är Najib
Rezai från Kärrbo Prästgård.
Nu får vi avvakta resultat i samband
med årets Stämma. Det blir
spännande att se vem som tar hem
titeln på riksnivå.

Veckobrevet publiceras varje fredag
på hemsidan, och skickas även direkt
till din e-post.
Det vill säga om din mailadress är
uppdaterad på förbundets kansli.
Kolla in www.faravelsforbundet.com
Behöver du uppdatera din e-post?
Maila maria@faravelsforbundet.com
Kolla in www.faravelsforbundet.com

Torg och Marknadsförsäljning!
Alla medlemmar är välkomna att
lämna grejer till försäljning genom
VLF. Provision om 10 % tas ut vid
försäljning. Kontakta Margau!
telefon: 070-497 24 38

Svenska Fåravelsförbundet ordnar
med festligt utnämning av Årets
Fårföretagare i samband med
Stämman på Öland i maj. Alla
nominerade kommer att presenteras
på förbundets hemsida under de
kommande veckorna.

Kurser och Utbildning med VLF
Fårets Dag
Är du intresserad av att hjälpa till med
att genomföra Fårets Dag?
Förslaget datum år 2018 är 22/9.
Uppstartsmöte blir det den 2/5 kl. 10
på Åsby.

Börja med Får - Kursdatum 18/8 -18
Endagskurs ”Börja med Får” ger dig en
bra start på ditt fårägande.
Tipsa gärna fårintresserade om
kursen, se separat bifogad inbjudan.
Kursledare: Titti Strömne Glada Fåret

Hör av dig till någon ur styrelsen!

SF Stämma på Öland!

Tips på Får-Kurser

Allt information rörande årets
Stämma finns på förbundets hemsida
och/eller i Fårskötsel. Glöm inte
anmäla dig! Hoppas vi ses!

Länsstyrelsen har dragit igång en
fårkurs i fler steg. Se separat bifogat
underlag.

Mer information om Västmanlands Fåravelsförening på www.faravelsforbundet.se

