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Ordförande har ordet:
Hej Ryavänner!
God Jul och Gott Nytt År
Önskar jag alla ryavänner.
Efter att vi alla har genomlidit det här speciella året, så får vi verkligen hoppas att vi får chansen att
återhämta oss med ett mer normalt år!
Vid årets Elmia-utställning i Jönköping passade vi på att visa upp Ryafåret igen. Den här gången fick
fåren vara med inne i C-hallen. För 2 år sen var vi förvisade till ett tält dit vanlig publik inte hittade.
Med den här nya placeringen blev det en succé. Alldeles intill fåren fanns en matlagnings-scen och en
yta för ankvallning. Mycket lyckat. Fårvallningen hölls utomhus som vanligt.
Folk strömmade till hela tiden. Det var också stort intresse från skolelever som frågade ut oss om allt
mellan får och säker djurhantering i allmänhet. Vi var 3 personer som hjälptes åt med detta. Stort
tack!
Alla kanske inte har hunnit se att det finns ett formulär på hemsidan för ansökan om Transportstöd,
vilket jag verkligen hoppas att alla vill utnyttja. Det är ju helt nytt för oss, så det kan ju kanske bli så
att bidraget inte räcker till alla. Reglerna kring detta finns att läsa intill formuläret.
Med önskan om bättre tider får vi avsluta detta året och komma igen med nya tag!
Hälsningar Annika.

Årsmötet 2018 i Rättvik
Årsmöte 2018.
I år var det nya Region Västra Mellan som stod för att arrangera årsmötet och aktiviteterna. Först skriver jag, Sverige är vackert och tänk att få vara
med på föreningens årsmöten samt se nya miljöer i vårt avlånga land, vilken ynnest. Stort Tack till Göran som visade oss vad mer Rättvik och dess
bygd omkring har att ge.
Vi som samlats till föreningen 40:e årsmöte hade en god gemenskap samt att kloka och viktiga beslut togs. Årsmötesförhandlingarna tog i stort sätt
hela dagen och de brukar göra det när man har mycket att diskutera. Årsmötet är ju föreningens viktigaste tidpunkt där föregående års och kommande
års verksamhet skall summeras och läggas fram. Missnöjda medlemmar som inte kommer kan ju inte få göra sig hörda och gå bakvägen för att gnälla
är ju tråkigt i längden för alla.
Styrelsen hade från föregående år till uppgift att revidera föreningens stadgar, så är då gjort och är antagna av årsmötet. Tillsättandet av fler
regionombud för de nya regionerna får vi jobba vidare med. Med nya ledamöter i styrelsen är det vårt ansvar att på ett bra och klokt sätt arbeta för
föreningen och ta oss vidare tillsammans med er medlemmar. Vill även tacka de avgående från styrelsen för de år ni varit med, med kloka och
tänkvärda samtal vid våra telefonmöten.
Senare under eftermiddagen hade Sonja en tillbaka blick på föreningens 40 – åriga historia visst har det stormat förr i föreningen om olika tolkningar,
men det är ändå ryans ull man enats om. Vidare fick vi granska och se medtagna ullstaplar, vita, svarta och bruna under lupp i hennes mikroskop.
Vilka kunskaper Sonja har, vi som var med vill bara lära oss mer om ullen och dess egenskaper. Timmarna går fort när man har roligt och kvällens
middagstid närmade sig så vi avslutar med frågan – Kan vi inte få en kurs i ullkunskap och Sonja lovar oss det. Vi avslutar kvällen med en god
middag och skål för 40 – åringen.
Efter söndagens frukost är det några av medlemmarna som åker vidare hemåt, men söndagens besök är förlagt till Dalskåpsmuseet i Övre Gärdsjö. Ett
mejeri som är ombyggt till museeum. Vi får inte ta bilder inne i museet, väl bara utanför. Med guidning om skåp – måleriets typiska Rättviksstil och
historier om slöjdarens och målarens yrkesskicklighet. Tipsar om att det är väl värt att göra ett besök om ni har vägarna förbi. Läs mer under Rättviks
Hembygdsförening och museer.
Som avslutning samlas vi för en gemensam lunch och sen bär det av i olka vädersträck hemmåt för oss och jag i alla fall tar med mig en lyckad och
lärorik helg.
Tipsar igen, om att Backlunds boende är även det väl värt att besöka.

Bilder från årsmötet

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018

Forts: Årsmötesprotokoll 2018

STADGAR FÖR FÖRENINGEN

Forts: STADGAR FÖR FÖRENINGEN

Regionindelning
FÖRENINGEN RYAFÅRET
REGIONER och REGIONOMBUD.
Region Norra Norrland: Norrbotten och Västerbottens län
Carina Oscarsson
Korssele 10
917 91 Dorotea
Mobil: 076 12 85 786
Region Södra Norrland: Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs län
Eleonor Gidlund
JonErsgården Flärke 339
896 93 Gideå
Mobil: 070 64 71 355
Region Östra Mellan: Stockholm, Södermanland, Uppsala och
Västmanlands län
Carina Wenngren
Läby – Österby 121
755 92 Uppsala
Mobil: 070 52 36 192
Region Västra Mellan: Dalarna, Värmland och Örebro län
Göran Lundström
Blecket Bergvägen 29
795 92 Rättvik
Mobil: 070 59 36 613

Region Östra Syd: Östra Götaland, Jönköping, Kalmar och Gotlands län
Vakant
Region Västra Syd: Västra Götaland och Hallands län
Birgitta Alexandersson
Bråten 216 Hasslebacken
472 93 Svanesund
Mobil: 070 85 10 312
Gertrud Spross Sandberg
Valinge Rya 11
432 92 Varberg
Mobil: 070 57 67 341
Region Södra: Kronoberg, Blekinge och Skåne län
Vakant
Valberedning.
Regionombuden med Gertrud Spross Sandberg som sammankallande.

MEDLEMSINFO
FÖRENINGEN RYAFÅRET
STYRELSELEDAMÖTER: 2018-2019
Ordförande:
Annika Wahréus
Vilske – Kleva Anfastorp
521 94 Falköping
Mobil: 070 456 49 35

Kassör:
Ulf Axelson
Vilske – Kleva Anfastorp
521 94 Falköping
Mobil: 070 86 17 399

Vice ordförande:
Carin Tidén
Allstakan Vallbo
670 35 Gunnarskog
Mobil: 073 03 27 910

Ledamot:
Gertrud Spross Sandberg
Valinge Rya 11
432 92 Varberg
Mobil: 070 57 67 341

Sekreterare:
Carina Wenngren
Läby – Österby 121
755 92 Uppsala
Mobil: 070 52 36 192

Ledamot:
Anders Söderberg
Blecket Bergvägen 29
745 92 Rättvik
Mobil: 076 12 76 305

Rader från sekreteraren.
Rader från sekreteraren.
Det har gått ett år sen jag skrev senast. Tiden går fort när man har roligt, sägs det. Både ja och nej med det roliga. Efter denna sommar och
våndan över fodertillgången, kommer det att räcka och hur länge får vi vänta att få djur skickade till slakt. Ovissheten har ställt till en del stress som
normalt inte påverkar mig. Men det är väl bara att gilla läget.
Kanske har ni funderingar på vad vi gör i styrelsen, själv kan jag säga en hel del är gjort för föreningen. Att sitta i styrelsen medför en del åkande
till möten, sitta i telefonmöten och ge svar på remisser om diverse förordningar och se till att vi följer nya lagar samt övriga med mera och med mera
vi är ålagda att göra. Styrelsen har helt klart haft att göra det gångna året. Legat på latsidan kan jag nog inte påstå att det gäller för mig.
Annars tänker nog fortsätta på förra årets rader från mig. Där jag skriver om hur viktigt det är att ha djuren härstamsregistrerade och även att
köpa in djur med härstamning. En tidigare ordförande för föreningen har sagt att det är en ”Avveckling för ryafåret” och inte en utveckling för fåret
när djuren inte är registrerade, något att tänka på kanske. Så läser jag i vårt eget sociala media – Vi som har ryafår, Föreningen Ryafåret- att det är
dyra kostnader för att vara med i härstamningen. Varför skaffar man får då kan man fråga.. man kanske skall välja ”något slags får” av hopblandad ras
och använda för egen konsumtions skull och inte våra värdefulla djur. Fortsätter med vårt sociala media och Facebookgruppen, jag gick med i oktober
2017 och funderar, Vad det verkligen så här vi tänkte oss att vår marknadsföring av fåret och föreningen skulle bli.
Det utannonseras djur med ingen härstamning med pm hit och dit, inlägg av de som inte är medlemmar i föreningen och som får mig att höja på
ögonlocken. Och till detta kan vi få det skrivet om att våra (styrelsens) inlägg är kontraproduktivt, oj jag måste slå upp i NE för att se vad det står för.
Som är mer skada än hjälp eller som motverkar sitt eget syfte står det som synonym. Vad motverkar vi med att vara tydliga för andra att hur viktigt
det är att ha djur registrerade och vilken skada är det att vara tydlig.
Till detta får vi oss en känga vad otrevliga vi är, andra föreningar utesluter personer i facebookgrupper utan resonemang om det skulle skrivas
inlägg av denna karaktär. Likadant med att ta hand om nya medlemmar, det skrivs att andra föreningar har högre medlemstal pg a att de är seriösare.
De som köper allmogefår har inget annat val än att bli medlem. Djuren försvinner ur deras genbank och får inte komma tillbaka. Frivillig anslutning
eller någon annan formulering på detta frågar jag mig. Vi kanske skall införa en annan modell för att ansluta sig till facebookgruppen, endast för
medlemmar i föreningen . Är man intresserad av ryafår sker det via hemsidan och med kontakt personer som finns tillgängliga. Intressant är även hur
många som läst igenom Handelsriktlinjer för Facebook och Instagram konton, försäljning av levande djur är förbjudet kan man läsa.
Andra rasföreningar hänvisar till sin livdjurssidor på hemsidan. Men vi skall tydligen inte få det, konstigt!?
Med spänd förväntan vad det nya fåråret kommer att ge för resultat för vår besättning med ny inköpta baggar till ”flickorna” håller jag
tummar och tår att det blir bra.
Väl mött nästa år, vi är med på Fårfesten 2019 ( FÅrnyelse är temat).
Vi syns och hörs / Carina Wenngren

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 2019
Huvudmedlem: 300 kronor
Huvudmedlem+Familjemedlem: 350 kronor
Stödjande medlem: 150 kronor
Betala Senast: 2019-02-01
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 2019-02-01 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.
Birgitta Alexandersson, Bråten Hasslebacken 216,
472 93 SVANESUND
E-post: bia.hassle@telia.com

Varmt välkommen i vår förening!
Blankett för detta finns även på hemsidan under Medlemsinloggning.
Namn:

Antal Ryafår:

Familjemedlem:

Färg (vit svart, brun,grå):

Adress:

MV-status:

Län och länsbokstav:

Produktionsplatsnummer:

Ekologisk produktion:

Skicka via brev eller maila uppgifterna till:
Birgitta Alexandersson, Bråten Hasslebacken 216,
472 93 SVANESUND
E-post: bia.hassle@telia.com
Krav:

Ansluten till Elitlamm:
Telefonnummer:
Mobiltelefon:

E-post:

Varmt välkommen i vår förening!

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 eller ryafaret.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 2019.
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.

AKTIVITETER PÅ ELMIA 2018
Vid årets Elmia-utställning i Jönköping passade vi på att visa upp Ryafåret igen. Den här gången fick fåren vara med inne i C-hallen. För 2 år sen var vi förvisade till ett tält dit
vanlig publik inte hittade. Med den här nya placeringen blev det en succé. Alldeles intill fåren fanns en matlagnings-scen och en yta för ankvallning. Mycket lyckat. Fårvallningen
hölls utomhus som vanligt.
Folk strömmade till hela tiden. Det var också stort intresse från skolelever som frågade ut oss om allt mellan får och säker djurhantering i allmänhet. Vi var 3 personer som hjälptes
åt med detta. Stort tack! // Annika

Transportbidrag
Föreningen Ryafåret har sökt och fått bidrag från Jordbruksverket för transport av genetiskt värdefulla djur till avel. Bidraget är finansierat av "Europeiska Jordbruksfonden för
lantbruksutveckling" enligt Journalnummer 2017-5095 .

Ansökningsblankett finns på föreningens hemsida under (Transportstöd) Beroende på antalet sökande kan föreningen ej garantera att
alla får del av bidraget.
1 Ersättning betalas ut endast för transport av Ryor med känd härstamning (Elitlamm) i avelssyfte
2 Milersättning utgår med 30 kr/mil + hyra av transport (kvitto för hyran bifogas).
3 Ersättning betalas ut i efterhand. Lång transport har förtur, utbetalning efter antal sökande och medel
4 Ansök via formulär på hemsidan som skickas till kassör Ulf Axelsson, Anfastorp Vilse-Kleva, 52194 Falköping.
5 Ansökningstiden går ut 31 mars.

Vårt stöd från Jordbruksverket.

Detta gäller under tiden: 30 november 2017 till och med 31augusti 2019
30000kr till transportstödet, resten får vi fördela själva efter behov, totalt 190000kr.

FÅRFESTEN I KIL!

Då får styrelsen önska dig och din familj en
God jul och ett Gott Nytt År!

