Verksamhetsberättelse för Svenska Charolaisföreningen 2020
Styrelsen för Svenska Charolaisföreningen avger följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2020.
Följande personer har haft uppgifter i föreningen under verksamhetsåret 2020 genom val på
årsmötet eller utsedda av styrelsen:
Styrelsen
Göran Månsson

ordförande, ledamot i Tidningsrådet

Lennart Nilsson

vice ordförande, ordförande i Avelsrådet, ledamot i NAB:s styrelse

Patrik Gustafsson

sekreterare, facebookansvarig

Per-Olof Olofsson

kontakt- och medlemsansvarig, ledamot i Tidningsrådet

Mattias Wistrand

Webbmaster, ledamot i Tidningsrådet

Sofia Persson

adjungerad till Avelsrådet

Adjungerad
Helena Gustafsson

kassör

Revisorer
Stefan Wistrand
Lars Björnberg
Torsten Persson

ordinarie
ordinarie
suppleant

Valberedningen
Anders Wiklert
Lars-Johan Joelsson
Anders Johansson.

ledamot, sammankallande
ledamot
ledamot

Avelsrådet
Valda av årsmötet
Per Mårtensson
Fredrik Persson

sekreterare
ledamot
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Utsedda av styrelsen
Lennart Nilsson
Sven-Olof Hägg
Anna Ingvar-Nilsson
Sofia Persson

ordförande
Svensk Köttrasprövnings Kontaktråd
Svensk Köttrasprövnings Kontaktråd, suppleant
adjungerad från styrelsen

NAB
Lennart Nilsson
Per Mårtensson

ledamot i styrelsen
ledamot i Avelsrådet

Svensk Köttrasprövning AB
Sven-Olof Hägg
ledamot i Kontaktrådet
Anna Ingvar-Nilsson
suppleant i Kontaktrådet
Årsmötet
Årsmötet för verksamhetsåret 2019 hölls den 7 mars 2020 på Väderstad Centralkrog
Väderstad, med sammanlagt 28 närvarande medlemmar. I sitt öppningsanförande
konstaterade föreningens ordförande Göran Månsson att också 2019 varit ett mycket aktivt
och positivt år för föreningen. På Mila var Charolais största rasen med 18 djur på 5 klasser.
Både Gunnarpsauktionen och Elitkvigauktionen blev mycket bra med rekordhöga priser.
Under 2019 har förening firat sitt 50 årsjubileum med fest på Ystad Saltsjöbad och
gårdsbesök på Österlen. I samband med 50 årsjubileumet presenterades föreningens nya
logga. Föreningen har också startat en facebooksida under året för att skapa ytterligare en
plattform för marknadsföring.
Utdelning av priser och utmärkelser vid årsmötet 2020
Årets tjur 2019
1554 Jackson av Askome T-tal 111 MIX 124, PIX 131, FIX 107, AIX 32
Uppfödare: NP-Agro AB, Askome Charolais.
Ägare: Tranberga Lantbruks AB, Tranberga Charolais
Bästa individprövade tjur 2018/2019
1649 Oliver av Margretevall T-113, PT 121, MIX 110, PIX 121, FIX 97, AIX 14
Uppfödare: Hans Christersson, Margretevall Charolais
Ägare: Eulenhof Charolais, Tyskland
Årets ko 2019
1157 M.Purrfect av Sonarp MIX 116, PIX 120, FIX 109, AIX 25
Uppfödare och ägare: Helena och Sven-Olof Hägg, Sonarp Charolais
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”Svenska Charolaisföreningens hedersutmärkelse” 2019
Tilldelades Göran Nästorp, Näs Gård, Motala
Motivering:
Göran Nästorp är numera passiv medlem i föreningen efter att tidigare under många år varit
aktiv som Charolaisuppfödare.
Numera har gården en KRAVmärkt uppfödning av får med en besättningen bestående av 90
modertackor. Därtill finns även gårdsbutik med café.
Göran jobbar dessutom på Agria, där han varit en stor tillgång för oss i Charolaisföreningen.
Han har varit en trogen aktör på Gismestad, Gunnarp, Elmia och Mila samt en trogen
besökare på våra aktiviteter. Göran har även på ett positivt sett påverkat så att Agria oftast
är med och stöttar föreningen till tidningen, priser samt sponsring utav större arrangemang.
På årsmötet avtackades Lars Lindell efter 20 år i föreningens avelsråd och styrelse som
sekreterare och redaktör för Charolaistidningen.
Även Rolf Svensson avtackades efter 6 år i styrelsen. Han kunde tyvärr inte närvara på
årsmötet, Rolf var en backup som sekreterare till Lars Lindell. Rolf var även en viktig kugge i
arrangörsstaben till världskongressen 2018.
I samband med årsmötet hade vi ett givande och trevligt gårdsbesök hos Göran, Gregor och
Victor Jonsson, Tjurtorp Östergård strax utanför Väderstad.
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft fem protokollförda sammanträden samt ett
flertal telefonkontakter. De fysiska mötena har uteblivit i styrelsen på grund av Covid-19.
Marknadsgruppen avvecklades 2017 och marknadsfrågorna handläggs nu av styrelsen. Under
2020 har marknadsfrågorna fokuserat på annonser i Tidningen Nötkött, ATL och
Jordbruksaktuellt. Vår medlemstidning Charolais är ett viktigt verktyg för marknadsföring av
rasen och föreningens verksamhet. Förutom till våra medlemmar går den ut till
bruksbesättningar och olika organisationer med anknytning till vår verksamhet. Upplagan är
cirka 2 500 exemplar.
Hemsidan har utvecklats kontinuerligt med målsättningen att vara så intressant och
uppdaterad som möjligt. Föreningens förtroendevalda har enligt ett uppgjort schema ansvar
för att en vecka i taget leverera material till hemsidan. Facebooksidan har blivit ett ytterligare
sätt för föreningen att marknadsföra sina aktiviteter samt visa upp vad som händer inom
Charolaisrasen även internationellt.
Styrelsen har också planerat och genomfört de årligen återkommande aktiviteterna, i flera fall
med hjälp av arbetsgrupper: Se vidare under respektive rubrik
Framtidsgruppen
Har bestått av Sofia Persson (sammankallande), Lennart Nilsson, Göran Månsson, Mattias
Wistrand och Per Mårtensson. Diskuterat bland annat rasens framtid och orsaker till minskade
stamboksföringar men även hur framtida organisation av föreningen kan ske. Arbetet med
gruppens tankar kommer fortsätta av styrelsen under 2021.
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Stadgekommittén
Har bestått av Lennart Nilsson (sammankallande), Sofia Persson och Stefan Wistrand.
Stadgekommitténs arbete har bestått av att se över och uppdatera stadgan inför årsmötet 2021,
vilket är gjort.
Genomisk selektion av köttraserna
Vid SLU startade under 2019 ett projekt för att lägga grunden för genomisk selektion i
svenska köttraspopulationer. Projektledare är Susanne Eriksson, SLU. Till projektet är en
referensgrupp kopplad, där Charolaisföreningens representant är Sofia Persson.
Stamboksföring
Antalet stamboksförda Charolaisdjur ökar men däremot tappar Charolais i antalet i
förhållande till Hereford och Simmental som ökar ytterligare. Antalet individprövande
besättningar är i stort sett lika mot tidigare och har till viss mån ökat.
Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av bilagorna Resultatrapport och Balansrapport. Årets resultat
efter finansiella poster blev 122 198,65 kronor.
Avelsrådet
Vad gäller Avelsrådets verksamhet hänvisas till Avelsrådets bilagda verksamhetsberättelse.
Auktionskommittén
Auktionskommittén har planerat och genomfört föreningens årliga Elitauktion.
Årets kvigauktion gick av stapeln den 31 oktober och genomfördes för första gången digitalt.
14 kvigor klubbades bort till ett medelpris av 24 071 kr. Bäst betald blev 142 R.Europe av
Benestad för 36 500 kr.
Auktionskommittén har haft följande medlemmar: Patrik Gustafsson (sammankallande),
Magnus Gustafsson, Anna Ingvar-Nilsson och Linda Risberg.
Tidningsrådet
Tidningsrådet har haft fyra protokollförda sammanträden samt ett flertal telefonkontakter.
Medlemstidningen, Charolais, har också detta år getts ut med fyra nummer.
Marknadsföring
Föreningens medlemmar har fått information genom medlemstidningen Charolais som har
kommit ut med fyra nummer under 2020, med två stycken Charolaisaktuellt och hemsidan
www.charolais.nu, via föreningens Facebooksida, samt via föreningenssida i Nötkött (fem
nummer).
Tidpunkt

Medlemmar

Förändring,
föregående år i %

Tjurar

Renraskor

Korsningskor

2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2020-12-31

352
333
336
328
301

0
-5
0
-2
-8

388
360
350
323
247

4967
4750
4644
4330
4050

4917
4548
4346
3945
3737
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Under 2020 har 10 nya medlemmar tillkommit och 37 stycken har avregistrerats efter ej
betald medlemsavgift.
Sveriges Nötköttsproducenters årsmöte
Svenska Charolaisföreningen representerades på årsmötet av Göran Månsson och Lennart
Nilsson som fullmäktige under Sveriges Nötköttsproducenters årsmöte som under 2020
genomfördes digitalt.
NAB
Föreningens representanter i NAB:s styrelse har varit Lennart Nilsson och Per Mårtensson.
De viktigaste frågorna i NAB har varit:
• Stamboksföring av köttrasdjur
• Riksutställningar
• Styrelsearbete i Svensk Köttrasprövning AB
• Politisk bevakning av nötköttsfrågor genom adjungerad styrelseplats i Sveriges
Nötköttsproducenter
• Bevakning och påverkan i nötköttsfrågor, speciellt avelsfrågor
• Avtal med Viking Genetics gällande inköp av semintjurar
• Internationell samverkan/kontakter
För utförligare information hänvisas till NAB:s årsberättelse.
2021-03-13

Göran Månsson

Lennart Nilsson

Per-Olof Olofsson.

Sofia Persson

Patrik Gustafsson

Mattias Wistrand
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