Nr 1
Februari 2021

Aktuellt

Hej alla Charolaisuppfödare
Kallelse till Svenska Charolaisföreningens digitala årsmöte lördagen den 13 mars kl 13,00.
På grund av gällande regler för covid-19 blir årsmötet digitalt denna gång.
Vi kommer bland annat att ta beslut om reviderade stadgar, där största skillnaden är att
hela Avelsrådet väljs på årsmötet. Det blir även prisutdelning och avtackningar. Därefter
informerar styrelsen och avelsrådet om aktuella frågor.
Föredragningslistan, verksamhetsberättelsen från styrelsen och avelsrådet, ekonomiska
handlingar, revisionsrapport, stadgeändringarna och övriga handlingar. Kommer att ligga
på hemsidan www.charolais.nu ca 1 vecka innan årsmötet.
Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte ska vara skriftligen
anmälda till styrelsen 14 dagar före årsmötet, det vill säga 27 februari 2021 till
Per-Olof Olofsson, Gläshed gård 51, 471 93 Kållekärr eller olofsson.perolof@telia.com.
Styrelsen hälsar alla medlemmar och intresserade välkomna.
Anmälan senast den 7 mars till e-post: faktura.charolais@gmail.com.
Därefter skickas inbjudan med anslutningsuppgifter ut, mötet kommer att hållas via
Teams.
Välkommen!

Digital tjurvisning
Vi är tyvärr tvungna att konstatera att det inte går att ordna någon festlig visningsdag på
Gunnarp inför tjurauktionen. Föreningen bjuder i stället in till en digital tjurvisning
måndag den 22 mars kl 19.00. Vi presenterar tjurfilmerna tillsammans med övrig
information om tjurarna och det finns möjlighet att ställa frågor till Avelsrådet.
Anmälan om deltagande sker till Helena på föreningens mail:
faktura.charolais@gmail.com senast den 18 mars. Därefter skickas inbjudan med
anslutningsuppgifter ut.
Mötet kommer att hållas via Teams.
Välkommen!

A
Importsperma
Det senaste beskedet vi har om när årets doser efter Onedream P levereras är att dom
beräknas komma till Viking Genetics i Skara under vecka 8. Efter provtagning sker
transport ut till beställare, vi rekommenderar att ni kontaktar er lokala husdjursförening
om att ni väntar doser så att transporten/leveransen går så snabbt som möjligt.
Det har börjat att komma rapporter om kalvningar efter 2020 års importer Easy Gain
och Indou PP. Har du doser kvar inför seminering i år kommer här lite information om
dom.
Easy Gain där ca 40 kalvningar är registrerade kan noteras att han sänker födelsevikten
och kan rekommenderas för användning på kvigor och även på hondjur som ofta får lite
tyngre kalvar.
Indou PP finns det hittills bara 8 registrerade kalvar. Indikationen är att han endast bör
användas på kor.

Aktivitetskalendern 2021
22-24 februari

Slutvägning grupp 2 ( Gunnarp )

24 februari

Ny Avelsvärdering (offentliggörs 2 mars)

13 mars

Digitalt årsmöte kl 13,00

22 mars

Digital tjurvisning kl 19,00

26-27 mars

Digital tjurauktion Gunnarp
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