
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God Jul! 
Så var det dags för ett digitalt Ryablad 
igen. Jag som sammanställer detta den 

här gången heter Christer Oscarsson 
och är kassör i föreningen. 

I detta nummer: 

 Ordförande har ordet 
 Avtackning Birgitta Hörberg (sid 28) 
 Reportage från Årsmötet i 

Svanesund 

 Årsmötesprotokoll 2017 
Aktiviteter: 

 Inbjudan till kurs ”Hage till Mage” 

 Inbjudan från Fårfesten i Kil 
 Reportage från Ull SM i Dala-Floda 
 Carin Tidens märken för produkter 

 Medlemsinfo: 
 Nytt namn på föreningen 
 Ny regionindelninig 
 Några rader från sekreteraren 

 Blankett för medlemsinbetalning och 

uppgifter till medlemsmatrikeln 
 

 

 

e 

 Kontaktsidor 
Föreningens nya rutiner: 

 Info om detta 

 
Material till nästa ryablad senast 

20180315 

ryablad-hemsida@ryaklubben.se 
Christer Oscarsson 

Korssele 10 

91791 DOROTEA 
070-2608961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ordförande har ordet: 
 

Hej Ryavänner! 

 
Under hösten har Jordbruksverket 
startat upp seminverksamhet med 

diverse utrotningshotade djurraser.  
Jag har nämnt lite om det tidigare. För 

fårens del rörde det sig om 6 - 7 

baggar/ras inom JV:s projekt.  
I utgångsläget var tanken att säkra 

gener från hotade raser. Avelsstationen 
Alebäck ligger strax söder om 

Lidköping i Västergötland  
och Ryaägare inom någorlunda nära 
avstånd till denna kontaktades och 

samtliga färger skulle ingå. Tyvärr kom 
sen inte den svarta baggen med.  

 

Efter hand som projektet drog igång 
blev Fåravelsförbundet intresserat av 

att köpa doser. Nu finns alltså 10 

doser/bagge till försäljning. 
Baggarna är: 

 
Valle SE 70112-13014, uppf. Åsa Sikberg - 

vit 

 

Selmer Boni SE 648-14027, uppf. Marilyn 

Sundqvist - vit 

 

Vallbo SE 1541-14021 uppf. Carin Tidén - 

vit 

 

Nilsson SE 67065-01632, uppf. Ann och 

Anders Nilsson - brun 

 

Amos SE 26682-12188, uppf. Annika 

Wahréus - vit 

 

Ask SE 26682-16154, uppf. Annika Wahréus 

- vit 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Får vi möjlighet att delta igen, får vi se 
till att satsa mer på de färgade, så 

även de blir representerade, men detta 

är en god början. 
 

I övrigt har styrelsen lagt ner mycket 

kraft och tid på EU-ansökan för 2018.  
Det är ett gediget arbete att formulera 
ansökan inför de olika delprojekten. 

Besked om bidragen kommer i början 
på nästa år.  

Vi räknar med att starta upp 2018 med 
nya friska krafter. I väntan på detta 

önskar styrelsen En God Jul och ett 
Gott Nytt År! 

 

/Annika 
 

 

 



Årsmötet 2017 
Hos Kent och Birgitta Alexandersson på Orust 

 
Vill först tacka Birgitta och Kent för helgen hos er på Orust. 

Med ett väl genomtänkt arrangemang och Annika, Ulrika och Birgitta (Alexandersson och Karlsson)s goda mat fick vi andra att bara njuta 

av fin gemenskap. Ett årsmöte som slutar med ett beslut om namnändring av klubbens namn, på tiden kan tyckas (när även tjänsteman på 

Skatteverket veckar pannan och försöker förstå sammanhanget med får i det nuvarande namn) det är i linje med övriga fårras föreningar 

men vi skall respektera dåtidens ide om namn.  

Lördagens eftermiddagspass med Kia och ullen gav oss mersmak om valet av ras vi alla gjort. Spännande med den lupp hon visade, sen att 

alla fick prova och se hur en ullstapel ser ut i genomlysning och förstoring. Att kostnaden kan bli något högre än den som lovades har nog 

mindre betydelse, att se sina lamms, tackors och baggars ull med lupp och själv göra en analys och få den bekräftad är intressant i alla fall 

för mig.  

Vidare för eftermiddagen fortsätter vi med att  mönstra lammen hos Birgitta och Kent och avundas Kents bygge av bord att ställa och 

hissa upp djuren. Timmarna går fort när man har roligt och kvällens middag avnjuts med varmrätt och efterrätt och god dricka till. 

Söndagen avslutas med studiebesök hos Tina och Håkan Blidberg,  

Tina visar hur man trycker mönster på skinn och  

Håkan lär ut vad man skall tänka på hur man kropps bedömer lamm.  

Vilken fantastisk helg!  

Stort tack till alla som var med och gjorde helgen minnesvärd. 

Vid pennan / Carina Wenngren  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

Det verkar ha varit ett roligt och givande möte. 

 

Tack så mycket Birgitta och Kent. 



Årsmötesprotokollet 2017 
 

 

 

Protokoll fört vid Ryaklubbens årsmöte den 19 augusti 2017 vid Hasslebacken - Orust. Närvarande: 16 medlemmar. 

§1. 

Ryaklubbens ordförande Annika Axelson - Wahréus hälsade medlemmarna välkomna och därefter förklarades årsmötesförhandlingarna öppnade. 

§2. Till mötesordförande valdes Annika Axelson - Wahréus. 

§3. Till mötessekreterare valdes Carina Wenngren. 

§4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Carin Tiden och Dorthe Haubro - Nielsen. 

§5. 

Mötet fastställde att kallelsen utlysts i behörig ordning, dels i Ryabladet 1-2 /2017, på klubbens hemsida och med personlig inbjudan via e-post samt övriga via brev 

och på Facebook "Vi som har ryafår". Mötesdeltagarna föreslår även att på Fåravelsförbundets hemsida och i Fårskötsel skall inbjudan finnas till kommande år. 

§6. 

Dagordningen fastställdes med ändring av paragraf § 24 till rubrik: Namnbyte av nuvarande klubbnamn, § 25 till rubrik: Övriga frågor a/Semin - genbank, b/ 

Livdjurspriser, c/djur till vallning, d/ Ryaklubben 40 år, e/ livdjur bruna, f/ hemsidan - livdjursförmedling, g/ parasiter f/ info på Ryaklubbens hemsida/Facebook/

Fårskötsel och paragraf § 26 till rubrik: Mötet avslutas. 

§7. 

Verksamhetsberättelsen för det gångna året lästes upp och efter att medlemsantalet skall ändras i originalet läggs den till handlingarna. 

§8. 

Före redovisning av resultatrapport och bokslut för klubben läste Carina Wenngren på begäran av kassör Christer Oscarsson upp information om ekonomin. Därefter 

redovisades resultatrapporten. 
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§9. Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna. 

§10. Balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna. 

§11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

§12. Årsmötet beslutade att lägga årets resultat i löpande räkning. 

§13. 

Regionombudens rapporter: Norra och Södra norrlands gemensamma rapport lästes upp. 

Mellan Svealand, deltagit vid Ull- SM. Syd Götaland, mönstringskurs genomförts. 

                          §14. 

Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

N/Ordförande: Annika Axelson - Wahréus, Vilske- Kleva Falköping omval l år. V Vice ordförande: Ulrika Östh, Möcklehult Vimmerby omval l år. 

V Sekreterare: Carina Wenngren, Läby- Österby Uppsala omval 2 år. 

Sekreterare suppleant: Carin Tiden, Allstakan Vallbo Gunnarskog nyval 2 år. v. Kvarstår ett år: Kassör Christer Oscarsson, Korssele Dorotea och kassör 

suppleant Kent i   Alexandersson, Hasslebacken Svanesund. 

§15. 

Val av adjungerande ledamöter. 

a/ Ullbedömare: Sonja Thyen omval l år. 

b/ Kontakt person för färgade ryafår: Mona Stenberg omval l år. 

c/ Redaktör: Styrelsen, webmaster: Christer Oscarsson nyval lår. 

d/ Kontaktpers för ansökan om projektstöd till Jordbruksverket: Martin Fransson omval l år. 

e/ Medlemsregister ansvarig: Birgitta Alexandersson omval l år. 
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                                              §16. 

Val av två revisorer och revisorssuppleant för l år. 

Revisorer: Margau Wohlfart - Leijdström och Harriet Edeholt Öberg. 

Revisorsuppleant: Johan Elf. 

 

§17. 

    Val av  regionombud tillika valberedning. Norra Norrland: Carina Oscarsson omval l år. Södra Norrland: Eleonor 

Gidlund omval lår. Mellan Svealand: Göran Lundström omval l år. Syd Götaland: Birgitta Alexandersson omval l år. 

§18. Sammankallande för valberedningen valdes Göran Lundström. 

§19. Medlemsavgiften lämnades oförändrad. 

§20. 

Reseersättning och arvoden fastställdes: a/ Reseersättning 18,50 kr per mil. 

b/ Arvode 1: Styrelse arvode till ordförande 3500 kr, kassör 3500 kr, sekreterare 3500 kr om 

ekonomiska förutsättningar finns. 

c/ Arvode 2: Person som efter beslut av styrelsen utses att representera klubben vid bl.a 

mässor arvoderas med 950 kr under förutsättning att stöd utgår. 

§21. 

Plan och målsättning för kommande års verksamhet: 

a/ Styrelsen föreslår en kursavgift och efter diskussion beslutar mötesdeltagarna att för 

kostnader som inte täcks av EU- medel kan avgift tas ut. För icke medlem kan full avgift tas 

ut. 

b/ Styrelsen föreslår nya regionindelningar som redovisades av ordföranden: 
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Norra norrland - Norrbotten/ Västerbotten län 

Södra norrland -Jämtland, Västernorrland och Gävleborg län 

Västra mellan - Dalarna, Värmland och Örebro län 

Östra mellan -Stockholm, Södermanland, Uppland och Västmanland län 

Västra Syd -Västra Götaland och Halland län 

Östra Syd -Jönköping, Östra Götaland och Öland/ Gotland län 

Södra - Malmöhus, Kronoberg och Blekinge län 

Mötesdeltagarna beslutar att ge styrelsen i uppdrag att slutföra regionfördelnings förslaget 

och att även i den nya stadgeändringen skall det stå att regionerna skall vara minst fyra till 

antalet. 

                                            §22.  

Inga motioner inkomna. 

 

 

§23. 

Ullbedömnings resultatet för 2016 finns att läsa i Ryabladet 1-2 2017. 

§24. 

Namnbyte för klubben. Frågan har varit aktuell tidigare år men i nuläget anser styrelsen att klubb är förlegat ord för en förening och att mot myndighet är förening 

tydligare. Namn förslagen är: Föreningen Ryafåret eller Avelsföreningen Ryafåret. Mötet beslutar att man vid söndagens lunch tar upp frågan igen och då har man 

reflekterat över förslagen ytterligare och att då ett beslut tas. Bilaga 1: Protokoll, Bilaga 2: Deltagarlista - röstlängd. 
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§25. 

Övriga frågor: a/ Bagg semin -genbank, ordföranden informerade om Jordbruksverkets förfrågan om ryabaggar för insamling av sperma till frysta genbanken  

som skall genomföras under oktober. Mellan 6 -8 baggar behövs och nu finns 5 att tillgå, mötet beslutar att Annika får i uppdrag att tillfråga medlemmar med  

färgade ryabaggar. 

b/ Livdjurs pri ser. Mötet beslutar om ett rekommenderat pris för livdjur som uppfyller kraven för försäljning.  

Bagglamm 2400 kr + moms 25% = 3000 kr Tacklamm 1600 kr + moms 25% = 2000 kr 

 

c/ Djur till vallning. Mötet diskuterade frågan och bör uppmärksammas, djur som säljs till liv skall vara avelsdjur. 

 

d/Ryaklubben 40 år- 2018, Region Mellan och styrelsen samordnar arrangemangen för firandet. 

 

e/ Livdjur, medlemmar efterfrågar bruna baggar och hänvisas till hemsidans livdjursförmedling. 

 

f/ Hemsidans livdjursförmedling. Mötet beslutar om en tydlig policy vad som gäller vid försäljning av livdjur och att den skall vara synlig  

på förmedlingens hemsida,  

g/ Parasiter. Medlemmar föreslår även att det bör finnas information om parasit status i djurbesättningar som säljer djur på  

livdjurssidan. 

h/ Information i media. Mötet föreslår att styrelsen är mer aktiv på bl.a Facebook, hemsidan och i tidningen Fårskötsel. 

§26. Mötesordföranden tackade alla deltagarna och förklarade därefter årsmötet avslutat. 

Mötesordförande: Annika Axelson - Wahréus Mötessekreterare: Carina Wenngren 

 

 



 

 

Aktiviteter 
Hushållningssällskapet inbjuder till kurser i hela landet som heter ”Lantraser 

Från Hage Till Mage”. 
 

 

 

 

 



 

Inbjudan till Fårfesten i Kil. 
 

Våran förening är inbjuden och alla andra för att titta. 
 

 

 



 

Carin Tiden har gjort ett litet reportage från Ull SM i Dala Floda. 
 

Sid1 

 

Vår ordförande Annika Wahreus tog storslam jättegrattis. Hon fick i Ryaklassen både silver 
och guld samt Wåhlstedts eget vandringspris (andra gången det gick till en ryauppfödare) 
Men för att ta det från början. Resan upp från västra Värmland över Gräsmark - Torsby 

-Malung - Dala Flöda var helt magisk i härliga höstfärger och vackra vyer. En väg som alltid är 
lika njutbar. 

Själv hade jag höstull med både lamm och vuxenull. Den går troligen till garn som beställts 
av Helena Hernmark. Roligt att ha en aning om var den egna ullen hamnar och i en väv som 

ska pryda någon offentlig byggnad är inte fel. 
Allan Waller hade en frågestund där jag ville veta vilka teorier han hade angående 

genomsydd lock. Det eftersom jag inte såg någon vid mönstring men betydligt några 
månader senare på slaktlammen vars skinn jag begärt beredning på. Ska bli intressant att se 
det resultatet! Nåväl hans teori var att mycket berodde på miljö dvs vädret. När ullen vid en 
viss längd fastnar ihop pga yttre omständigheter börjar de mest snabbväxande fibrerna att 

"sy" i bågar eftersom de inte kan glida så lätt. Det kan vara förklaringen på att man på 
samma djur olika år kan ha genomsytt. Sedan spelar naturligtvis arvet en roll. 

Vid besök i det stora växthuset där ullförsäljningen och övriga ullrelaterade produkter fanns 
till försäljning stod även ett långt bord med påsar som innehöll de olika inskickade 

ullfällarna. Jag fastnade, förutom ryapåsarna, för en svart merinoull från ett Jämtlandsfår. 
Den var helt underbar med tanke på att det var en helårsfäll från en bagge. Lycklig den som 

äger den baggen. 
 

 

 



 

Carin Tiden har gjort ett litet reportage från Ull SM i Dala Floda. 
Forts. 

Sid 2 
Många ryafällar var inskickade de påsarna innehöll alla väldigt fin ull, domarna hade att 

styvt jobb att skilja dom åt. Jag kände mig nöjd när jag såg så många fina ryafällar. 
Garn från SM i handspinning, där ett 2-trådigt och ett 3-trådigt garn skulle spinnas av 
tillsänd ull, fanns också att titta och känna på. Bara att konstatera att det finns många 

duktiga handspinnare där ute. 
Helgen avslutades med en auktion på all ull som varit föremål för bedömning. Den bäst 

betalda fallen gick för, nytt rekord, över 1000 kr! 
En härlig dag med många intryck och trevliga möten med får människor gjorde att resan 

hem gick som en dans och tankarna gick till att jag återkommer nästa år. 
/Carin Tiden  

 

Lite bilder härunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Carin Tiden har i egen regi tagit fram ett litet fint klistermärke. 

 

 

Klistermärken 

 

Passar att sätta på skinn och övriga ryaprodukter. 

 

5kr/st 

 

Kan beställas från Carin Tiden som har swish  073-0327910 



 

Medlemsinfo 

 

Vi börjar med några ”Rader från sekreteraren”! 

 
Rader från sekreteraren. 

              Först vill jag tacka för förtroendet att vara föreningens sekreterare ytterligare en mandatperiod. Går visst in på det tolfte året, kanske är man 

en nörd eller så tycker man om att vara med i en förening som berör en viktig fråga. Mina förtroende uppdrag har jag tagit på allvar och att vara 

korrekt samt påläst står jag för. Annars är det många timmar som avsätts till sekreterare jobbet och tillsammans med övriga i styrelsen med gångna 

årens kontakter med Jordbruksverket och handläggare för möten och att komplettera och lämna synpunkter om de projektstöd vi sökt under 

föregående period och samtidigt veta att vi inte kan få något utbetalt i tid för att kunna göra aktiviteter för medlemmarna.  

              Läser sedan på i social media att någon vill ”generera liv i klubben”, tror man att vi inte gör något? Dessutom är vederbörande inte medlem 

(inte då)i föreningen. Timmar springer iväg när det gäller förberedelser till styrelsemöten och dokumentation samt arkivering av föreningens protokoll 

och korrespondens med andra organisationer och allt detta görs ideellt, kan nog som sagt bara vara en nörd i frågan. Vi lägger föregående period till 

handlingarna och ser fram mot den nya projektperioden och den ansökan som nyligen lämnades in till Jordbruksverket.    Att vara representant för 

föreningen när man blir kallad till möten med andra intresse organisationer är hur givande som helst, ett stort nätverk av kontakter med personer som 

vill jobba framåt för fårnäringen.  

           Att hålla sig uppdaterad på vad myndighet – Jordbruksverket- kräver av oss som rasförening för en hotad husdjursras är det som måste finnas 

på agendan, jag tipsar om matnyttig läsning för er medlemmar och det är” Bevara, nyttja och utveckla” handlingsplan för husdjursraser finns att ladda 

ner från JBV:s hemsida eller beställa då kanske man får mer insikt om vad man håller eller inte håller på med. 

Orosmolnen finns över ryafåret och vad kan det då vara, mest bekymrar jag mig för de som inte har sina djur i härstamsregister. Visst finns djuren, 

men dom finns inte för de är inte registrerade som rya och då är de ett X – djur. Är det att ta ansvar för en ras som vi har i uppdrag att bevara för 

framtiden. Det fanns en mening med att föreningen bildades för snart fyrtio år sedan man värnade även då om rasens hotade tillvaro. Har vi inte 

kommit längre än så då kan vi fråga oss, Vad kan vara intressant för att de som inte vill  vara med    på resan för ryafåret i framtiden.  

         Jag ser alla möjligheter för ryan. Hör även att det är dyrt med medlemskap i Fåravelsförbundet och vår förening. Att ha djur registrerade och att 

vara ansluten till djurhälsan. Men vad är dyrt frågar jag mig?, har jag dom registrerade kan jag söka bidrag för hotad ras  och jag kan söka 

djurvälfärdspeng och det täcker kostnader för att vara ansluten. Samt när jag säljer livdjur försäkrar jag då köpare att jag gör det på ett seriöst sätt, det 

är härstamning och MV – fri status som gäller. Och det blir pengar över för att investera. 

 

          I skrivande stund har det nya ”fåråret” börjat för oss i Läby, med fyra grupper  - 3 vita och 

1 svart sammanlagt 35 tackor. Jag tar mig ett djupt andetag och har känslan av att vara stolt över det val vi jag och min man tog för arton år sedan när 

vi valde ryafåret.      Lev väl och tag hand om er och fåren!  // Carina Wenngren 

 

 

 



 

Nytt namn på klubben och nya regionindelningar. 

Den 16 oktober i år fick Ryaklubben nytt namn, och det blev  

”Föreningen Ryafåret”. 

På årsmötet kom ett förslag på fler regioner med fler regionombud, från nuvarande 4 till 7 st. Efter 
beslut fick styrelsen i uppdrag att jobba fram förslag på nya ombud. Men vi behöver hjälp från er 

medlemmar. Känner du själv att du vill vara ombud - kontaktperson i din region eller har du förslag 
på någon som skulle passa så tar vi i styrelsen tacksamt emot tips - hör av er.  Regionombudens 

arbetsuppgifter har bla bestått av att vara valberedning, ordna aktiviteter efter intresse och förmåga i 
sitt område samt att ordna årsmöten tillsamman med styrelsen i sin region. Förhoppningen är att vi 

får en aktivare förening med fler ombud.        Styrelsen  gm Carin Tiden 

Den nya indelningen lyder så här: 

SÖDRA: Kronoberg, Blekinge och Skåne län. 

Vakant 
VÄSTRA SYD: Västra Götaland och Hallands län 

Birgitta Alexandersson 
Bråten Hasslebacken 216 

472 93 SVANESUND 
Tel 0304-44140 070- 8510312 
e-post: bia.hassle@telia.com 

ÖSTRA SYD: Östergötland, Jönköping, Kalmar och Gotlands län. 

Vakant 

 

 



 

 

ÖSTRA MELLAN: Stockholm, Södermanland, Uppsala och Västmanlands län. 

Vakant 

_________________________________________________________ 

VÄSTRA MELLAN: Dalarna, Värmland, och Örebro län.  

Göran Lundström 

Blecket Bergsvägen 29 

79592 Rättvik 

Tel. 070- 5936613 

e-post: goran.lundstrom@yahoo.se 

__________________________________________________________ 

SÖDRA NORRLAND: Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs län. 

Eleonor Gidlund 

Jon Ersgården Flärke 339, 89693 Gideå 

Tel. 0663-50002, 070- 6471355 

e-post eleonor@jonersgarden.se 

 

 

 



 

Forts. Nya regionerna 

NORRA NORRLAND: Norrbotten och Västerbottens län. 

Carina Oskarsson 

Korsselegården 

Korssele 10 

91791 DOROTEA 

076-1285786 

e-post: korsselegarden@gmail.com 

Uppgiften om alla regioner finns på hemsidan. 

 

 

 

 



 

Föreningens nya rutiner. 

Utskick till medlemmar görs t.ex nu till jul när ”bladet” kommer ut och när vi påminner 

om en ny årsavgift, och/eller när vi skickar ut medlemsmatrikeln och dom uppgifter vi 

vill ha av medlemmarna till matrikeln. 

Utskicken görs till medlemmarnas epost adress och OBS!, det går inte att svara eller 

skicka mejl till oss på den adressen vi använder när vi gör utskicken. 

På hemsidan som fortfarande har adressen ryaklubben.se, (om ni skriver 

”foreningenryafaret.se ska ni komma fram ändå till hemsidan, adressen kommer att 

ändras framöver) finns olika dokument under ”medlemsinloggning”  

Så har vi ju även en grupp på Facebook som heter ”Vi som har ryafår” som sköts av en 

medlem, vi kommer att vara mer aktiv i den gruppen framöver, tanken är att vi ska bli 

bättre på hemsidan och Facebookgruppen under 2018. 

Ryabladet som vi gör nu ”digitalt” och som vi tidigare gjort som ett litet blad håller på att 

fasas ut, för trycka och skicka ut blir för dyrt, det är bättre att lägga pengarna på 

hemsidan och annan verksamhet, vi är ju beroende av bidrag från Jordbruksverket för 

att överhuvudtaget kunna fixa kurser och aktiviteter. 

 

Så, är det nåt ni undrar över så tveka inte att ringa eller skriva till oss, kolla på  

Styrelse/kontaktinfo på hemsidan och i slutet av den här filen. 

 

 

 



 

Styrelsen: 

 

 

 



 

Adjungerade styrelseledamöter: 

Val av adjungerande ledamöter. 
a/ Ullbedömare: Sonja Thyen omval l år. 

b/ Kontakt person för färgade ryafår: Mona Stenberg omval l år. 
c/ Redaktör: Styrelsen, webmaster: Christer Oscarsson nyval lår. 

d/ Kontaktpers för ansökan om projektstöd till Jordbruksverket: Martin Fransson omval 
l år. 

e/ Medlemsregister ansvarig: Birgitta Alexandersson omval l år. 
 
 

Detta står även i Årsmötesprotokollet 
 

 

 

 



 

  

 

Här är uppgifter för medlemsinbetalningen och registreringen av uppgifter om fårägaren 

och djuren. 

Dessa dokument medföljer utskicksmejlet så ni kan ladda ner och fylla i och skicka in 

med epost eller vanligt brev, plus att alla papper och dokument som ni ska läsa eller fylla 

i finns på hemsidan under ”Medlemsinloggning” att ladda ner. 

 

FÖRENINGEN RYAFÅRET  MEDLEMSAVGIFT 2018 
  

Huvudmedlem:   300 kronor  

Familjemedlem:     50 kronor 

Stödjande medlem: 150 kronor 

 

Betala Senast: 2018-02-01 

 

BANKGIRO: 5730-4933  Tack för att du använder vårt bankgiro! 
Vid inbetalning över internet, glöm inte bort att skriva in namn och adress.  

 

Vi ber er även att senast 2018-02-01 skicka in nedanstående uppgifter till den ansvarige för medlemsmatrikeln. Vänligen fyll i 

alla uppgifter då vår strävan är att varje medlem skall få tillgång till en ny uppdaterad matrikel. Om du betalar för 

familjemedlem anger du även familjemedlemmens namn. Är du stödjande medlem fyller du endast i de understrukna 

uppgifterna. 

Namn: 

Familjemedlem:  

Adress:  

Län och länsbokstav:  

Produktionsplatsnummer:   
Telefonnummer: 

Mobiltelefon:  

 

E-post: 

Ansluten till Elitlamm: 

Antal Ryafår:  

Färg (vit svart, brun,grå): 

MV-status: 

Ekologisk produktion: 
Krav: 

Skicka via brev eller maila uppgifterna till:  

Birgitta Alexandersson, Bråten Hasslebacken 216,  

472 93 SVANESUND  

E-post:   bia.hassle@telia.com 

Varmt välkommen i vår förening! 

 

 

mailto:bia.hassle@telia.com


 

  

 

Styrelsen vill tacka Birgitta Hörberg för mångårigt arbete med 

vårt tidigare Ryablad och hemsida. Vi överlämnar en 

blomstercheck som vi 
 hoppas kommer väl till pass, då vi vet att intresset för odling är 

stort. 

 

Styrelsen/gm Annika 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Då får styrelsen önska dig och din familj en  

God jul och ett Gott Nytt År! 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 


