RAPPORT FRÅN STYRELSENS SAMMANTRÄDE
Möte nr 5/2017 – 2017-11-24
Styrelsens höstmöte sker tillsammans med avelsrådet


Annonsering under 2018 diskuterades och beslutades. ATL och Nötkött fortsatt viktiga,
utöver detta skall det arbetas på bearbetning av mjölkproducenter att seminera mer
med Charolais.



Det beslutades att vi skall gå igenom och uppdatera medlemsregistret vilket bland annat
skall kompletteras med e-postadresser. Medlemmarna uppmanas att meddela epostadresser på olika sätt.



Föreningens ekonomi diskuterades såväl innevarande års som kommande. Budgetförslag
för 2018 gicks igenom och ett antal förslag till förstärkningar diskuterades vilket skall
lyftas på årsmötet 2018. Styrelsen beslutade även om förtydliganden i riktlinjer för
arvodering.



Slutgiltigt program, budget och inbjudan för världskongressen 2018 beslutades vilket
kommer att läggas ut på hemsida och presenteras i Charolaistidningen under december.



Charolais International har beslutat om ungdomsutbyte. I år blir det i form av inbjudan
från Kanada att delta i deras ungdomsläger sommaren 2018. Charolais International
sponsar deltagande och styrelsen beslutade att det är öppet att söka från Torsten
Johanssons Ungdomsfond till detta, mer information i tidningen Charolais 4 2017.



Mila lantbruksmässa kommer att genomföras 15 – 17 februari 2018. Köttdjuren stallas
upp utomhus, men visas inomhus. Troligen deltar inga mjölkdjur. Endast mjölkdjur till
ungdomsvisning. Charolaisföreningens medverkan med Helena Gustavsson som
monteransvarig beslutades.



Beslutades att arbeta vidare med veckoansvariga 2018 för hemsidan på samma sätt som
2017 vilket fungerat bra under 2017. Fler och mer aktuella bilder i
besättningsannonserna efterlystes.



Rapport från årets Köttriksdag i Tylösand, Halland 17 – 18 november vilken genomfördes
på ett mycket bra sätt och var välbesökt, cirka 300 deltagare. Föreningen
representerades av Göran Månsson och Fredrik Persson. Köttriksdagen 2018 kommer att
hållas i Eskilstuna, 16 – 17 november.



Lennart Nilsson och Per Mårtensson rapporterade från NAB:s senaste styrelsemöte där
bland annat KAP, Viking Genetics och ungdomsarbetet stod på agendan.



Tidningen Charolais utvärderades med överlag positiva omdömmen. Beslutades om
fortsatt 4 nummer 2018.



Plats, tid och innehåll på 2018-års årsmöte diskuterades. Information kommer i tidningen
Charolais nr 4 2017.
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