Protokoll digitalt styrelsemöte för Svenska Highland Cattle
föreningen
23 augusti 2022 kl.20.15
Närvarande: Karl Jorlén, Eva Karlsson, Kent Svensson, Lena Sixtensson, Camilla Westdahl,
Caroline Johnsrud
1. Dagordning godkänns med tillägg under övriga frågor
2. Föregående protokoll 2022-06-28 godkänns och läggs till handlingarna
3. Rapport från ordförande
Sammanfattning från NABs möte den 8/8
 För alla rasföreningar har stamboksföringarna minskat jämfört med i fjol, samma
period med 774st
 Diskussion angående att Para TB programmet avslutas i december 2023 i och
med att Sverige då blir officiellt friförklarat. Ett förslag är att man lägger till
ParaTB i ”Smittsäker Gård” där man då får besluta vilka krav som ska gälla för
både redan friförklarade ParaTB besättningar och för dem som redan har velat gå
med men blivit ombedda att vänta med vad som händer i och med kommande
Sveriges friförklaring av smittan och även de som vill komma med framöver. Från
Växa berättar de att kravet från mjölkbesättningar på utställningar är att man är
med i Smittsäker Gård. Styrelsen är överens om att någon typ av kvalitetssäkring
behövs även framöver och viktigt att vi i NAB får vara med innan beslut om hur
det kommer att bli fattas.
 Köttriksdag 10-11/11 i Örebro i November.
 Utegångsprogrammet där förändringar varit föreslagna kommer att fortsätta med
nuvarande regler.
 De som är utsedda till kandidater till Sveriges Nötköttsproducenter och även
kandiderar till styrelsen har blivit utsatta av hot från ”illasinnade”.
 Magnus föreslår att bjuda in en person från SNPs styrelse till vårt möte i Bredaryd
där de får prata om deras aktiviteter. Viktigt för vårt samarbete inom
Nötköttsproduktionen i Sverige.
4. Rapport från respektive arbetsgrupp
4.1. Avelsgruppen – Inget nytt
4.2. Facebook – Inget nytt
4.3. Hemsidan – Ska uppdateras. Lägga mer tryck på Elmia.
4.4. Medlemsbladet kommer inom kort.
Digitalt medlemsmöte – Vad är highland? Diskussion om rasen. Öppen/stängd
stambok?
Tisdagen den 4 oktober kl.20.00, anmälan till highland@highland.nu senast 2/10.
4.5. Tidningen Nötkött – nästa utgåva i september. Skriva om medlemsmötet och Elmia

4.6. Utställning – Elmia. Eva får fria händer att planera montern i samråd med Kent.
Bemanning i montern: 18/10 Eva gör i ordning montern. 19/10 Karl och Sanna?
20/10 Kent och Eva, 21/10 Lena och Juha
5. Ekonomi – Inget nytt
6. Övriga frågor
6.1 Växa – problem att få ut stamboksbevis med nya verifieringsmetoden. För litet
underlag? Eva tar det vidare till NAB.
6.2 Köttpriser – Köttlådor med ca 20-25 kg ligger mellan 165kr och 190 kr per kilo
7. Nästa möte 20/9 kl.20.15

Vid pennan Caroline Johnsrud

