Protokoll digitalt styrelsemöte för Svenska Highland Cattle föreningen
17 maj 2022
Närvarande: Karl Jorlén, Eva Karlsson, Kent Svensson, Lena Sixtensson, Camilla Westdahl,
Caroline Johnsrud
1. Dagordningen godkänns med tillägg under övriga frågor
2. Föregående protokoll – Konstituerande möte 2022-04-26. Protokollet är utskickat för justering.
3. Rapport från ordförande - Eva sammanfattar från möte med NAB. Nästa möte i augusti.
4. Rapport från respektive arbetsgrupp
4.1. Avelsgruppen – Inget nytt
4.2. Facebook – Camilla blir tillagd som administratör. Hon gör ett inlägg med nya
medlemsformuläret för att få nya medlemmar
4.3. Hemsidan – Vi ska lägga in medlemsformuläret även här.
4.4. Medlemsinfo/medlemsblad juli/ Digitala medlemsmöte
Nästa medlemsblad – Elmia, info om sensommarträff och anmälan. Info om digitala
medlemsmöten – nästa möte och vilket tema. Uppmana om att komma med tips om
slakterier som tar emot highland så vi kan lägga in på hemsidan.
4.5. Tidningen Nötkött – Eva har skickat in material till nästa utgåva.
4.6. Utställning – Elmia, Eva återkommer med mer information. Vi kommer inte att ha någon
highland på plats. Däremot så kommer vi att ha med en highlandkviga i Kviglotteriet.
4.7. Sensommarträff i Uppsalatrakten 12-14/8 – Karl tar kontakt med Ingela och meddelar att vi
gärna jobbar vidare på hennes förslag. Karl hör med henne hur mycket hon vill vara delaktig
i planeringen.
Ingelas förslag
Besök på Jalmeruds gård, i Naturskogen som har highland och vattenbufflar samt hos
Sigtuna kommun som lånar in highland på sin mark.
Matställen Steninge som har grillbuffé. Wenngarn bageri som serverar soppa på sin
lunchbuffé.
Hon föreslår Jalmerud fredag eller söndag och resten på lördagen eftersom de ligger i
närheten av varandra. Sigtuna är sevärt – fredag eller söndag.
5. Ekonomi – Risk för att det blir ett minusresultat i år pga av Elmia och färre medlemmar men vi
har en bra kassa så vi klarar oss bra ändå.
6. Övriga frågor
6.1 Styrelsearvode – Kent skickar ut ”Tidrapport” till fjolårets styrelse.
Caroline sammanställer fjolårets mötestillfällen och mötesnärvaro.
6.2 Det är stor efterfrågan på stamboksförda tjurar.
7. Nästa möte tisdag 21 juni kl.20.15

Vid pennan Caroline Johnsrud

