
  
Verksamhetsberättelse  
för Svenska Leicesterfårföreningen 1 juli, 2016 – 30 juni, 2017 
 
Svenska Leicesterföreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av: 
Ordförande Roger Billefält, Vallentuna 
Vice ordförande: Göran Nästorp, Motala 
Sekreterare: Birgit Sturesson, Grums 
Redaktör Bulletinen/hemsidan. Marie Rydin-Alveskog, Nygård. 
Kassör Dag Stenkvist, Segeltorp 
  
Ersättare; Magnus Gröntoft, Vikingstad och Lena Strömgren, Björkvik 
 
Revisorer föreningen och Minnesfonden: Torsten Ericsson och Per Calmered, ers. Sven Mattsson. 
Rekommenderad mönstrare; Anders Hjort (f d Johansson), Västervik, Marie Rydin- Alveskog, Nygård 
Valberedning: S K Curt Carlsson, Ragnar Jonsson, Anders Hjort (f d Johansson). 
 
Föreningens avelsgrupp: Marie Rydin-Alveskog (S.K), Anders Johansson, Rose-Marie Billefält,  
Kristina Örde, Ragnar Jonsson. 
I SF:s avelsråd Roger Billefält och Marie R Alveskog. Ers. Rose-Marie Billefält. 

  
Rasföreningens 32:e årsmöte hölls lördagen den 30 juli på Bunge Folkhögskola, Fårösund.  
Temat var” Förädling av får-och lammprodukter”. Efter årsmötet studiebesök på Anna och Bertil 
Gabrielssons gårdsslakteri på gården Fårö Broa, Fårö. Middag på dotterns restaurang med lokalproducerat 
kött och grönsaker. 

På söndagen gårdsbesök i Lärbro hos familjen Vibert o Inga-Greta Nilsson på Nors Gård och 
Nalleverkstaden. Här bjöds föreningen på nöthamburgare från gårdens köttdjursbesättning.  Sista 
studiebesöket gjordes på Risungs gård och familjen Berglund med 600 pälstackor och gårdsbutik med bl.a. 
tryffel från egna odlingar.  

Styrelsens arbete: 11 protokollförda telefonmöten har hållits under verksamhetsåret, 5 st. under hösten 
2016 med första mötet konstituerande den 30 juli dagen efter årsmötet, 4 stycken styrelsemöten fram till den 
1 juni, 2017 och ett den 13 juni och sista den 24 juli 2017 inför slutplaneringen av årsmötet.  
Vid styrelsemötet den 13 juni deltog Curt Carlsson sammankallande i valberedningen. 

  

Elsie Gröntofts minnesfonds nämnd har bestått av: Otto Gröntoft (s.k.), Birgit Sturesson 
(styrelserepresentant) och ledamot från Svenska Fåravelsförbundet vet. Magnus Håård. Ingen ansökan har 
behandlat eller godkänt under 2016/17. Om avkastning av fondens placering i tre aktiefonder och 
Minnesfondens ekonomi t o m den 30 juni 2017 redovisas separat vid årsmötet.  
Medlemmar. Antal medlemmar den 1 juni är 105 (varav 3 hedersmedlemmar). Föreningens org. är nr 
802466-5327 och bg 238-9203. Föreningens bank är Handelsbanken. Medlemsavgiften är efter höjning  
fr. o m 1 juni 2015, för medlem 275 kr, 425 kr för familj och 200 kr för ”Prova på-medlemskap” i ett år vid 
köp av livdjur, då säljaren anmäler in och betalar för ny medlem. Nya medlemmar får ett välkomstpaket 
innehållande: en presentation av föreningen, dess syfte, erbjudanden, rasfoldern, skinnfolder och ex. av 
Bulletinen, 2 klisterdekaler med vår logotyp samt föreningens stadgar.  
.  
Föreningens ekonomi i övrigt lämnas i den ekonomiska redovisningen. 

 
Verksamhet i styrelsen och kommittéer 
Föreningen har deltagit vid alla fyra auktionerna och med annonser i baggaktionskatalogerna. Föreningen 
deltog inte vid ELMIA 2016 då vi inte kunde visa upp leicesterdjur i monter vilket är ett krav för att få delta 
enligt förbundet.  



Vid årets Skinnpremieringen i Tranås mars 2017 sponsrade föreningen med två vinster i form av skinn och 
ullhantverk. Vid medlemsträffen i Kil i mars 2017 deltog 15 personer. Vår monter var flitigt besökt, intresset 
stort för produkter och uppfödare. Arrangemanget slog besöksrekord igen drygt 8 400 betalande och nya 
kontakter med organisationer och utställare som vill köpa ull och skinnprodukter togs. 
Styrelsen har bl. a uppdaterat sina kriterier för en topplista i Elitlamm på Sveriges leicesterbaggar. En ny 
avelsplan för svenska leicesterfår framarbetades under maj och antogs av styrelsen och insändes till SF och 
Jordbruksverket. I denna fastslås bl. a citat ” Den aktiva avelspopulationen omfattar cirka 1125 tackor och 
105 baggar fördelade på 87 besättningar (2016). De senaste åren har antalet djur ökat. Genom det 
samordnade avelsarbetet, ökar stadigt andelen lamm med den pälshårskvalitet som krävs. Den renrasiga 
produktionen är främst inriktad på kombinationen av bra slaktkroppar och vita pälsskinn samt att producera 
bra avelsdjur med prima pälsskinn” slut citat 
Med anledning av den planerade embryoimport som kommer att ske beslutade styrelsen att godkänna de 
avkommor som föds efter att tackorna fått embryo från Tasmanien inlagda, att vara renrasiga och ha 
egenskaper enligt Svenska Leicesterfårföreningen rasstandard. 
 
Föreningen representerades under SF:s stämma tillika 100-årsjubileum våren 2017 på Spa i Sunne av 
ordf. Roger Billefält, Ros-Marie Billefält och Göran Nästorp. Roger B deltog i ordförande konferensen 
hösten 16 i Askersund. Magnus Gröntoft har representerat rasföreningen i referensgruppen som arbetat 
fram projektplanen för ”Lammköttslyftet- en svensk standard för lammköttskvalitet.  
Under verksamhetsåret har flera yttranden kring uppdateringar av ELITLAMM:s program och skrivelser 
kring rasföreningens mål och önskemål i aveln lämnats.  
Ingen leicesterbagge deltog i semin hösten 2016. Ansvarig vet. Magnus Håård har för hösten 2017 i brev 
uppmanat föreningens medlemmar att anmäla intresse för semin och att ta fram förslag på toppbaggar enligt 
de krav som krävs för uttagning till semin.  
Styrelsen har bevakat föreningens intressen genom skrivelser och representation gentemot Svenska 
Fåravelsförbundet (SF) och i förbundets Avelsutskott, Elitlamm, Riksdomarna, SJV och Fårhälsovården. 
Ett gentest från bagge som misstänktes bära på anlag för foster med medfödd struma skickats hösten 15 till 
ett tyskt laboratorium. I sena svaret från genforskare finns inget som styrker detta. 
 
Mönstringar. Rek. mönstrarna Marie Rydin-Alveskog och Anders Johansson har gårdsmönstrat 
huvuddelen av årets bagg- och tacklamm. 
 
Hemsida, www.leicesterfarforeningen.se. Styrelsens har genom redaktör Marie Rydin-Alveskog arbete 
erbjudit en aktivt och uppdaterad hemsida, som uppskattas av många besökare. 
Bulletinen har utkommit i pappersupplaga 3 gånger under verksamhetsåret med ett fylligt innehåll och 
bilder i färg. Ett temanummer våren 2017 gjordes med all information kring embryoimport och erbjudandet 
från Kulla Gård och ansvarig Lawrence Heartman. Bilder och beskrivning av djur och uppfödarna på 
Tasmanien.  
Årsmötets uppdrag till styrelsen att sammanställa ett bildspel om vår ras har inte hunnits med p.g.a. andra 
uppdrag som prioriterats och då behovet inte ansågs lika bråttom då vi inte deltog på ELMIA 2016. 
Kläder o skyltar med logotyp. Föreningens medlemmar kan beställa skjortor med föreningens logotyp på. 
Av priset per plagg sponsras 100 kr till föreningens kassa. En ny Rollup med bilder på leicesterfår har 
framtagits liksom nytryck av olika storlekar på logotyper att klistra på bilen, insida ruta etc. 

 
Slutord:  
Styrelsen för Svenska Leicesterfårföreningen lägger härmed ännu ett aktivt verksamhetsår med tyngdpunkt 
på arbetet kring nystart av embryo-import och rasfrågor bakom oss. De utåtriktade aktiviteterna vi deltagit i, 
en modern, snygg hemsida och den nya rasfoldern och skinnbroschyren har skapat intresse för vår ras och 
föreningen. Efterfrågan på djur, speciellt tacklamm, vit kvalitetsull och skinn är fortsatt positiv. 
Genom en aktiv föreningsverksamhet och deltagande i utvecklingen av FårSverige är fokus året 2017/18 
och framåt, liksom för de som startade föreningen 1984, att verka för den unika Svenska leicesterfårets 
positiva utveckling och med tydliga mål och med vision för en klok, framgångsrik och sund avel. 
 

Grävelsta, Vallentuna, den 5 aug 2017 
 
 

Roger Billefält       Göran Nästorp  Birgit Sturesson 
 
 
 

Marie Rydin – Alveskog               Magnus Gröntoft                                          Dag Stenkvist     

http://www.leicesterfarforeningen.se/

