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Hej Ryavänner!

Medlemsavgift
Här kommer liteför
av 2015
vad som hänt inom Ryaklubben sen förra Ryabladet

Vill först gratulera pristagarna på Wåhlstedts ULL-SM 23 - 25 september!
Yvonne Nyström gjorde det igen, vann klassen Lantras Rya! Tvåa blev
Birgitta Alexandersson och trea Dorte Haubro-Nielsen. Stort grattis till er
alla. I samband med detta så vill jag också tacka Göran Lundström som var
närvarande med information för Ryaklubbens räkning.
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Kent Alexandersson
Årets årsmöte, 10-11 sept genomfördes strax utanför Örnsköldsvik.
Eleonor Gidlund hade bokat det trevliga Godsta gård i Godmarkstrand för
Ryaklubben. 10 medlemmar samlades till ett mycket bra arrangemang.
Verkligen roligt att få träffa likasinnade igen! Att Sverige är långt, blir man
verkligen varse när man reser.... Ett av studiebesöken var förlagt på en
anläggning med Bashkirhästar. En ras som är mycket närbesläktad med
den mer ursprungliga hästen Prewalski. Där fick vi inblick i hur man
utövar Natural Horsemanship. Dvs allt på hästens villkor. Det hade också
visat sej att detta var villkoret för att kunna nå den här
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ursprungliga/halvvilda hästen. Vi var djupt imponerade av lugnet och
tilliten/tryggheten som hästarna visade. Lärdomen av detta har man
naturligtvis med sej i all djurhantering. Vidare gjordes besök på Eleonors
systers getfarm. Mycket intressant att få inblick i getproduktionen.
Getterna skiljer sej en hel del i beteende jämfört med fåren. Vi blev också
bjudna på ett mycket uppskattat "getostfika"!
Själva årsmötet tog mycket tid i anspråk och fick avbrytas på lördagen för
fortsättning söndag fm. Dessutom hade vi diskussionsgrupper, där varje
grupp redovisade sina synpunkter. Detta gjorde att vi lyckades komma
igenom hela konceptet. Årsmötet 2017 förlägger vi i södra Sverige och då
får ni medlemmar från södra Sverige större möjligheter att ta er till
årsmötet. På tal om avstånden i Sverige, så planerar vi att utöka regionerna
så att vi får en för södra delen, en syd-väst-del, en syd-öst-del, en mellanväst, en mellan-öst och en norrlandsdel. Detta för att få in fler
regionombud, med mindre regioner, utökade studiebesök och en större
fördelning av ansvaret. Detta beslut planeras till årsmötet 2017.
Ytterligare ett beslut som vi planerar till 2017 är att vår Ryaklubb byter
namn! Någon kanske blir upprörd, men tanken bakom det hela är att bli
tydligare gentemot Jordbruksverket. Min absoluta uppfattning är att vi inte
kan jobba ideellt gentemot ett statligt verk! Redogörelse för mötet med JV
28/9 finns med separat.
Styrelsens förslag på namnbyte är:
Karin Söderqvist

Föreningen Ryafåret
Ryafårsföreningen
Vi vill gärna ha in era synpunkter och vilket alternativ ni föreslår.
Förslagen är tänkta så att vid sökning på Ryafår, så ska man gärna hamna
på vår hemsida och inte på Ryamattor....(internt kan vi naturligtvis
fortfarande använda Ryaklubben).

4

19-21 oktober hade vi möjlighet att delta på Elmia. Denna gången
ansvarade Fåravelsförbundet för upplägget bland fåren och kostnaderna för
detta. Fåravdelningen hade ordnats i ett uppvärmt tält ganska omedelbart
utanför huvudbyggnaderna. Personligen var jag nöjd med besökarantal och
intresse. Det kändes verkligen roligt att få visa Ryan och prata för den. Det
är ju en ganska anonym ras, som många aldrig har sett. Vill verkligen
också tacka Birgitta Karlsson och Karin Söderqvist som ställde upp och
hjälpte till med detta!
5

Inför 2017 kommer Ryabladet att finnas på hemsidan. För dem som inte
har dator görs naturligtvis utskick.(Gör en koll att mailadressen är riktig!)
Jag önskar er ett gott nytt Ryaår 2017 där vi med gemensamma krafter
fortsätter bevara våra älskade får!
Annika

Möte på JV 2016-09-28
Deltog på JV:s möte med lantrasföreningarna. 13 deltagare från häst, nöt
får, och kanin deltog. Stämningen var till en början spänd, då ingen
förening fått ut något EU-stöd som lovat. Repr. för Allmogekon hade gått
ut hårt och kollat upp stödet bland oss andra bevarare. Han framförde allas
åsikt sakligt och balanserat. Mötet protokollfördes enligt begäran.
Fyra grupper var inbjudna olika dagar. Representanter för djurfrågor, växt
och miljö, mat och lantrasföreningar.
Vi började med att formulera texterna som grundar poängsättningen för
stöden och hur djurskyddsärenden hanteras.
Vi var eniga om att sättet vi får ut EU-stöd på var mest upprörande. För
årets utbetalningar har kompletterande uppgifter om firmatecknare mm
begärts in långt efter det att man har lovat betala ut bidragen. Vilket ju då
har försenat det hela ytterligare. I framtiden lovar man att vara tydligare
med vad som måste in vid ansökan. Dessutom gäller att vara ordentligt
påläst i samband med ansökan.

Annika Wahreus

En schablonsumma kan utbetalas till ”basverksamhet”. Vilket i klartext
tolkas: bidrag till tidning, websida, rådgivning. Detta är inte särskilt tydligt
i nuvarande text. För ”administration” i samband med själva stödsökandet
kan timpeng betalas ut.
Hierarkin vad gäller EU-stöden är omfattande. Regeringen är ordförande
över Övervakningskommittén, där Departementet är ordförande. Detta har
29 ledamöter (bl a är flera statligamyndigheter med). Dessa granskar
programmets genomförande och frågor som påverkar resultatet. Yttrande
går till Förvaltningsmyndigheten.
Ja, ni förstår att detta är enormt tungrott och det här har föreningen brottats
med under året! Problemet ligger alltså på Regeringsnivå och
Kommissionen måste påverkas att bidra mer till små besättningar. De tar
ingen hänsyn till det värdefulla djuret.

Annika Wahreus
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Beträffande ansvarsfrågor representerade Jörgen Fransson chefskåren,
divisionen för främjande av landsbygden, vilken var närvarande som
”lyssnare” under mötet.
Enligt handlingsplanen ska större resurser ges i ”basverksamheten”. 15
milj. finns kvar inom landsbygdsprogrammet. Utlysning – möjlighet att
söka – sker 1 nov. Därefter kommer ytterligare 2 utlysningsperioder på
vardera ca 5 miljoner. (6 milj. för 2015-2016) Ansökningar ska ske årsvis,
då det annars blir för mycket pengar att hantera. Därtill är det mycket noga
hur man beskriver sin verksamhet. Högre poäng för bra motivering.
Vidare kommer utbildning och kompetensutveckling, 500:-/pers. att
utlysas.
Utlysningstext: förmedla praktisk kunskap kring bevarandet av lantraser,
samt traditionella lantbruks- och trädgårdsväxter. Stärka
hantverkskunnandet kring traditionell fröodling för mångfalden av
växtsorter eller motsvarande insatser för lantraser. Tydlig plan för hur de
förvärvade kunskaperna ska kunna leva vidare.
Info skickas ut.
Mötet kändes konstruktivt och bra. Man lyssnade på oss och det är helt
klart att vi inte kan agera som ideell förening mot ett statligt verk.
Stämningen under em var mer avslappnad. Med tanke på det helas
tungroddhet kan vi inte förvänta oss några direkta förändringar under
denna projektperiod.
Annika

Hej Alla underbara Rya fårs ägare,
Vi vill nå så många rya fårs ägare som möjligt. Vi har fått en super
spännande beställning utav Helena Hernmarck. Helena är född i Sverige
men hon bor och arbetar i USA, hon gör storskaliga, vävda, textila,
bildvävar. Helena har varit kund hos oss i 45 år där Wålstedts
textilverkstad har spunnit och färgat till många gigantiska bildvävar under
åren. Vävarna är vävda på Alice Lunds textilier i Borlänge sedan skickas
dem till USA. Dalarna äger en ”Mossklyftan” (nedan) som hänger på
Dalarnas Museum.
Nu ska Helena väva fyra stycken bildvävar till några helt unika ”sky
scrapers” i New York. Helena är väldigt mån om Rya fårets överlevnad
och väljer att arbeta med rya ullen för dess fantastiska glans och otrolig
styrka. Detta kanske blir hennes sista stora beställning då hon börjar
komma upp i åldern.
Vi söker Rya ull i alla nyanser och mycket vitt. Tanken är att göra en film
av hela processen och skriva ner varje rya får ägares namn som vi köper
ull utav så att ni kommer med i filmen. Filmen ska följa hela processen
ifrån fåren till slut produkten där den hänger i New-York. Film teamet
kommer då att komma ut och filma fåren någonstans…. Det kan bli du och
dina får!
Första steget i processen är ju fåren, ullen. Snälla hjälp oss med denna
fantastiska händelse och leverera er rya ull till oss. Detta är en fyra års
projekt men vi måste börja spinna nu.

Wålstedts Textilverkstad AB
Hagen 15 785 44 Dala Floda
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Tel 0241-22100
info@walstedts.se
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Första steget i processen är ju fåren, ullen. Snälla hjälp oss med denna
fantastiska händelse och leverera er rya ull till oss. Detta är en fyra års
projekt men vi måste börja spinna nu.

Wålstedts Textilverkstad AB
Hagen 15 785 44 Dala Floda
Tel 0241-22100
info@walstedts.se
Helena Hernmarcks webb sida: http://www.hernmarck.com/slideshow-past.shtml

Protokoll fört vid Ryaklubbens årsmöte
den 10 september 2016 vid
Godsta Gård – Godmarksstrand.
Närvarande: 10 medlemmar.
§ 1.
Ryaklubbens ordförande Annika Axelson – Wahréus hälsade alla
medlemmar välkomna till årsmötesförhandlingarna och därefter
förklarades mötet öppnat.
§ 2.
Till mötesordförande valdes Annika Axelson – Wahréus.
§ 3.
Till mötessekreterare valdes Carina Wenngren.
§ 4.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Gertrud Spross Sandberg och
Harriet Edeholt Öberg att tillsammans med mötesordföranden justera
protokollet.
§ 5.
Mötet fastställde att kallelsen till årsmötet utlysts i behörig ordning, dels i
Ryabladet nr 1 och 2, dels på klubbens hemsida och på Facebook
(VisomharRyafår).
§ 6.
Dagordningen fastställdes med tillägg under paragraf 15 d/ Val av ansvarig
för ansökan om projektstöd till JBV. e/ Ansvarig för medlemsregistret,
paragraf 20 a/ Reseersättning b/ Arvoden, paragraf 22 a/ Motion b/
Regioner, paragraf 24 Inköp av dator och paragraf 25 Övriga frågor om
fråga uppstår under mötet a/> och paragraf 26 Mötet avslutas.
§ 7.
Verksamhetsberättelse för det gångna året lästes upp. Den läggs till
handlingarna med tillägget att Avelsplanen för Ryafåret reviderades under
hösten 2015 och även godkänts av Jordbruksverket.
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§ 8.
Redovisning av klubbens bokslut gjordes av Christer Oscarsson/ kassör.
Han meddelade även att den 8 september har Jordbruksverket tagit beslut
om klubbens projektansökan. Det ansökta stödet på 200.000 kr har endast
beviljats med 130.000 kr för klubben. Kassören har då lagt ett förslag om
en budget för klubben och kommande verksamhetsår utifrån det beslut
som JBV meddelat. Mötesdeltagarnas diskussion var bland annat att
tidningen och hemsidan får endast kosta 40.000 kr samt att telefonmöten
hålls på ett gratis abonnemang då med högst fem deltagare men att vissa
möten hålls med fler deltagare och där det blir en kostnad för klubben.
Christer föreslår även att det budgeteras ett sparande/ avsättning på 2000
kr varje år för klubben. Se Bilaga.
§ 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 till löpande räkning.
§ 13.
Regionombudens rapporter: Syd Götaland – Birgitta Alexanderssons
rapport lästes upp.
Norra norrland – Carina Oscarsson ,
deltagit i höstmarknader
och andra event där information om
ryafåret spridits.
Södra norrland – Eleonor Gidlund
rapporterade om vilka
aktiviteter som gjorts.
Mellan svealand – Arrangerade årsmötet.

§ 14.
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Ordförande: Annika Axelson – Wahréus, Vilske - Kleva Falköping omval 1
år.
Vice ordförande: Ulrika Östh, Möcklehult Vimmerby omval 1 år.
Kassör: Christer Oscarsson, Korssele Dorotea omval 2 år.
Kassör suppleant: Kent Alexandersson, Bråten Hasslebacken omval 2 år
Kvarstår ett år: Sekreterare Carina Wenngren, Läby Österby Uppsala och
sekreterare suppleant Birgitta Karlsson, Havsjöberg Tidaholm.
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§ 15.
Val av adjungerade ledamöter.
a/ Ullbedömare: Sonja Thyen omval 1 år.
b/ Kontaktperson för färgade ryafår: Mona Stenberg omval 1 år.
c/ Redaktör och webbmaster: Birgitta Söderlind – Hörberg omval 1 år.
d/ Kontaktperson för ansökan om projektstöd till Jordbruksverket: Martin
Fransson nyval 1år
e/ Medlemsregister ansvarig: Birgitta Alexandersson nyval 1år.
§ 16.
Val av två revisorer och revisorsuppleant för 1 år.
Revisorer: Harriet Edeholt Öberg och Margau Wohlfart Leijdström
Revisor suppleant: John Elf.
§ 17.
Val av regionombud tillika valberedning.
Norra Norrland: Carina Oscarsson, omval 1år.
Södra Norrland: Eleonor Gidlund, omval 1 år.
Mellan Svealand: Göran Lundström, omval 1 år
Syd Götaland: Birgitta Alexandersson, omval 1 år.
§ 18.
Sammankallande för valberedningen valdes Birgitta Alexandersson.
§ 19.
Årsmötet fastställde medlemsavgiften för huvudmedlem 300 kr och för
familjmedlem 50 kr
stödjande medlems avgift höjs till 150 kr.

§ 20.
Reseersättning och arvoden fastställdes: a/ Reseersättning 18, 50 kr per
mil.
b/Arvode 1: Styrelse arvode till ordförande 3500 kr, kassör 3500 kr och
sekreterare 3500 kr.
Arvode 2: Person som efter beslut av styrelsen utses att representera
klubben vid b.l.a
mässor arvoderas med 950 kr under förutsättning att stöd
utgår.
§ 21.
Plan och målsättning för kommande års verksamhet är: Genomföra
mönstringskurser i regionerna.

§ 25.
Övriga frågor a/ Regionombud och valberedning.
Förslag från närvarande regionombud: I varje region utses (om möjligt) tre
regionombud: Varje år är ett av dem med i valberedningen, och till nästa år
blir det nästa person enligt rullande schema. En region i taget skall (som
nu) arrangera årsmötet enligt rullande schema och då skall alla tre
ombuden i den aktuella regionen hjälpas åt med förberedelserna. Om det
blir fler regioner än tre, kan ombuden i den region som arrangerar årsmötet
slippa vara med i valberedningen. Mötet ger styrelsen i uppdrag att se över
klubbens stadgar och arbeta fram en ny region indelning.
b/ Spinneriernas utlovade tidsplan för betalning till ulleverantör
diskuterades och klubben önskar att spinnerierna håller den tidsplanen.

§ 22.
Motion inlämnad av Eleonor Gidlund om regionombudens uppgift att
anordna årsmöten.
a/ Motionen innehåller tre förslag, se bilaga på hur årsmöten kan anordnas
och mötet förslår styrelsen att se över förslagen till kommande år.
b/ Regioner: Ordföranden föreslår en utökning av antalet regioner med en
ny indelning för regionombuden. Diskussioner om att styrelsen arbetar
fram förslag som i god tid presenteras och läggs fram till kommande
årsmöte.
Mötet ajourneras för studiebesök och återupptas kl 10.00 söndag 11/ 9.
Mötesordförande Annika Axelson Wahrèus förklarade
årsmötesförhandlingarna återupptagna.

c/ Pris på ull: Ryaklubben rekommenderar medlemmarna att sälja sin ull
för:
Rensad ull = 100 kr / kg, Väl rensad och tvättad ull = 300 kr/ kg, Skräp ull
= ej gratis 3- 10 kr/ kg.
d/ Tryck av foldern ”Sådant får Sådan tröja” behöver tryckas upp med
2000 st för information att dela ut, i nuläget finns ca 50 st kvar. Under
Elmia dagarna behöver klubben foldrar.
e/ Eleonor Gidlund lämnade över en mall för hur årsmöten kan arrangeras
efter önskemål från mötesdeltagarna. Se bilaga.
§ 26.
Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat.

§ 23.
a/ Ullbedömnigs resultat för 2015: Sonja Thyens rapport lästes upp. Mötet
föreslår även kurser i ullkvalitet och efterlyser en allmän diskussion om
avelsmålen för ullen.
b/ Mönstringslistans ordningsföljd diskuterades och man föreslår att
Elitlamm gör en ändring.
c/ Ullblankettens utformning föreslås till större format, svår att få med
individens siffror.
§ 24.
Inköp dator. Förslag från kassör Christer att klubben köper in egen dator
och extern hårddisk som skall följa klubben kassör. Mötet diskuterade
förslaget och beslutar att godkänna förslaget att när ekonomisk
förutsättning finns för klubben skall inköp av dator och hårddisk göras.
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Mötesordförande: Annika Axelson Wahrèus
Mötessekreterare:
Carina Wenngren
Mötesordförande:
Annika Axelson Wahréus

Mötessekreterare:

Carina Wenngren

Justeras:		
Gertrud Spross Sandberg
Justeras: Gertrud Spross
Sandberg
Justeras:		
Harriet
Edeholt Öberg
Edeholt Öberg
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Justeras: Harriet

Carin Tiden

Ull och spinn SM 2016
I år hölls Ull och Spinn SM 24- 25 september på Wålstedsts
gård i Dalarna.
Fårägare och spinnerskor hade skickat in ullfällar och garner för
bedömnimg av varsin jury. I år var det många ullfällar inskickade, så de
delades in i flera klasser: crossbred, allmoge, lantras och rya. Ullfällarna
16

ställdes ut under lördagen, så att besökare kunde rösta, ”folkets val”. Även
på nätet hade fällarna ställts ut för omröstning.
Till spinn-SM hade spinnerskorna skickat in tvåtrådigt kamgarn och
tretrådigt bouclegarn av ull som de fått tillsänt sig. Garnerna fanns också
utställda för omröstning av folket.
Invigningstalet på lördagen hölls av Kattis Karlsson Nordkvist, Dalarnas
nya hemslöjdskonsulent. Under dagen fanns många kurser och
föreläsningar att besöka. Sonia och Roger Busch visade förstås spinneriet.
Deras söner med medarbetere ordnade kaffeservering på flera ställen, samt
servade på flera sätt.
Linnea och Meta i granngården försåg oss med mat, samt grönsaker,
att ta med hem.
I det stora växthuset såldes ull och ullredskap. Utanför där klippte Chris
Wurst får.
Klockan 16 samlades alla för att höra resultatet av juryns bedömningar
och folkets val. Liksom förra året var det många spinnerskor, som spunnit
de finaste garner och som senare bjöd på de utaktionerade ullfällarna.
Ulljuryn delade ut flera utmärkelser till de värmlänska får. Ullen från ett
av mina lamm fick guldmedalj i ryaklassen.
Omdömet : ” Vi blir glada ända ut i topparna när vi tar i den här fantastiska
fällen i magiska, ljusa och bruna nyanser. Mycket vackra lammlockar.
Frestande att vävä eller spinna in locken i något. En fäll att njuta av. ”
De bästa fällarna aktionerades ut direkt, resten såldes under söndagen. På
kvällen var det branschträff för ullanvändare, producenter och
konsumenter med samtal om ullens möjligheter.
Ett nytt bidrag kom Jenny och Hans från Ullkontoret på Gotland med. De
har startat ulltvätteri och arbetar för att använda ull på nya sätt t. ex. som
byggmaterial. Mötet blev inte så långt. Alla var trötta, så vi drog till
Floda Bistro för kvällsmat och vidare samtal om ull.
På söndagen var det också fullt program, liknande lördagens, men också
tre olika spinnkurser. Intressant med utveckling av gamla och nya metoder
och olika ulltyper.
Göran Lundström hade satt upp Ryaklubbens informationsmaterial på
lördagen. På söndagen satt jag där och nålband med Wålstedts garner. Som
avslutning var jag på filmvisning med Lennart Wålstedt på fjällbete.
Honom har jag aldrig träffat men nu har jag träffat fyra generationer.
Yvonne Nyström
Yvonne Nyström
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Ordförande

e-post annika.wahreus@spray.se

Annika Wahreus
Anfastorp Vilse-Kleva 52194 Falköping
Ordförande 070-4564935
Annika Wahreus
Wahreus
Tel. 0515-725244,
Ordförande
Annika
V
ordförande
Ulrika
Anfastorp
Vilske-Kleva
52194Östh
Falköping
Vilske-Kleva 52194
Falköping
e-post Anfastorp
annika.wahreus@spray.se
Tel. 0515-725244,
0515-725244,
070-4564935
Dalen,
Möcklehult
145, 598 94
Tel.
070-4564935
e-post annika.wahreus@spray.se
annika.wahreus@spray.se
e-post
V ordförande
Ulrika Östh
Tel.
0492-61029,
070-6481095

Kontaktperson färgade ryafår

Vimmerby

Dalen, Möcklehult 145, 598 94 Vimmerby
V ordförande
ordförande
Ulrika Östh
Östh
e-post
ulrika.osth@hem.utfors.se
V
Ulrika
Tel. 0492-61029, 070-6481095
Dalen, Möcklehult
Möcklehult 145,
145, 598
598 94
94 Vimmerby
Vimmerby
Dalen,
Carina
Wenngren
e-post:Sekreterare
ulrika.osth@dalenvimmerby.se
Tel. 0492-61029,
0492-61029, 070-6481095
070-6481095
Tel.
Läby
Österby
75592 Uppsala
e-post ulrika.osth@dalenvimmerby.se
ulrika.osth@dalenvimmerby.se
e-post
Sekreterare
CarinaCarina
Wenngren
Sekreterare
Wenngren
Tel.
018-462726,
070-5236192
Sekreterare
Carina Wenngren
Läby Österby
75592
Uppsala
Läby
Österby
75592
Uppsala
Läby Österby 75592 Uppsala
e-post
sticarwen@telia.com
Tel. 018-462726,
070-5236192
Tel. 018-462726,
018-462726,
070-5236192
Tel.
070-5236192
e-post e-post
sticarwen@telia.com
sticarwen@telia.com
e-post sticarwen@telia.com

Sekreterare suppleant Birgitta Karlsson

Sekreterare suppleant Birgitta Karlsson
Sekreterare suppleant
suppleant Birgitta
Birgitta Karlsson
Karlsson
Sekreterare
Havträsk
96198
Boden
Havträsk
102 96198102
Boden
Havsjöberg 33 52291
52291 Tidaholm
Tidaholm
Havsjöberg
Tel.0928-23010, 073-0799926
Tel.0928-23010,
073-0799926
Tel. 073-079992
073-07999266
Tel.
Kassör Christer Oskarsson
Kassör Christer
Christer Oskarsson
Oskarsson
Kassör
Korssele
10 91791
Dorotea Oskarsson
Kassör
Christer
Korssele 10
10 91791
91791 Dorotea
Dorotea
Korssele
0942-10531, 070-2608961,076-1285786
0942-10531, 10
070-2608961,076-1285786
Korssele
91791 Dorotea
0942-10531,
070-2608961,076-1285786
e-post korsselegarden@gmail.com
e-post korsselegarden@gmail.com
korsselegarden@gmail.com
e-post

0942-10531, 070-2608961,076-1285786

Kassör
suppleant
Kent Alexandersson
e-post
korsselegarden@gmail.com
Kassör
suppleant
Kent Alexandersson
Alexandersson
Kassör
suppleant
Kent
BråtenBråten
Hasslebacken
216,
472
Svanesund
Hasslebacken 216,
216,93
472
93 Svanesund
Svanesund
Bråten Hasslebacken
472
93
Tel.070-600
84 10 84 10
Tel.070-600
Tel.070-600
84 10
Kassör
suppleant
Kent Alexandersson
e-post e-post
kent.0304.44140@telia.com
kent.0304.44140@telia.com
e-post kent.0304.44140@telia.com

Adjungerade
styrelseledamöter
Bråten
Adjungerade
styrelseledamöter

Adjungerade styrelseledamöter

Kontaktperson färgade ryafår
Mona Stenberg
Mona Stenberg
Vägsele
201 92193 Lycksele
Vägsele
201 92193073
Lycksele
Tel.
0950-24042,
0706472
Tel. 0950-24042, 073 0706472

Regionombud

Regionombud
Syd Götaland Birgitta Alexandersson
Syd
Götaland
Birgitta216,
Alexandersson
Bråten
Hasslebacken
472 93 Svanesund
Bråten
Hasslebacken
216,
472
Tel. 0304-44140, 070-851031293 Svanesund
Tel.
0304-44140,
070-8510312
e-post
bia.hassle@telia.com
e-post bia.hassle@telia.com

Mellan Svealand Göran Lundström
Mellan
Göran
Lundström
BlecketSvealand
Bergsvägen
29 Rättvik
Blecket
Bergsvägen 29 79592 Rättvik
Tel. 070-5936613
Tel.
070-5936613
e-post
goran.lundstrom@yahoo.se
e-post goran.lundstrom@yahoo.se

Södra Norrland Eleonor Gidlund
Södra
Norrland
Eleonor
Jon Ersgården
Flärke
339,Gidlund
89693 Gideå
Jon
Ersgården
Flärke
339,
89693
Tel. 0663-50002, 070 6471355 Gideå
Tel.
0663-50002,
070 6471355
e-post
eleonor@jonersgården.se
e-post eleonor@jonersgården.se

Norra Norrland Carina Oskarsson
Norra
Norrland
Carina
Oskarsson
Dorotea
Korssele
10 91791
Korssele
10 91791
Dorotea
070-2608961,
076-1285786
070-2608961, 076-1285786
korsselegarden@gmail.com
korsselegarden@gmail.com

Hasslebacken 216, 472 93 Svanesund

Ullbedömare
Sonja Sonja
ThyenThyen
Ullbedömare
Tel.070-600
84Thyen
10
Ullbedömare
Sonja
69492 Stora
Hallsberg
Kortorp
145
Skogaholm
69492 Hallsberg
Hallsberg
Stora Kortorp 145 Skogaholm 69492
e-post
kent.0304.44140@telia.com
Tel. och
faxoch
0582-43082,
070-3162924
e-post ullve
Tel.
fax 0582-43082,
0582-43082,
070-3162924
Tel.
och fax
070-3162924
rkstan@telia.com
e-post
ullverkstan@telia.com
e-post ullverkstan@telia.com
Adjungerade styrelseledamöter

Ullbedömare
Sonja Thyen
18
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Livdjursförmedlare:
Kontakta ordföranden
Sammankallande
i valberedningen:
Eleonor Gidlund
Sammankallande i valberedningen: Birgitta Alexandersson
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