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Aktuellt

Hej alla Charolaisuppfödare!
Kallelse till Svenska Charolaisföreningens årsmöte lördagen 4 mars
Dagen börjar med gårdsbesök på Jätsberg Charolais strax söder om Växjö. Vi träffas på Jätsberg
kl 10.00 och föreningen bjuder på förmiddagskaffe. Vilhelm Terling visar djur och berättar om
sitt aktiva avelsarbete. Jätsberg Charolais har satt flera avtryck i den svenska charolaisaveln
med bland annat semintjuren VB Django T-107 och flera andra topp presterande tjurar från
prövningen.
Därefter åker vi till Solvikens Pensionat Somravägen 1, 360 44 Ingelstad för att äta lunch 12.30
som föreningen bjuder på.
Efter lunch hålls sedvanligt årsmöte med prisutdelning. Därefter informerar avelsrådet om
aktuella frågor, bland annat arbetet med utveckling av ett sammanvägt index för individprövade tjurar av alla raser (vilket ersätter vårt G-tal). Möjlighet kommer att finnas för en ordentlig
diskussion om hur vi i Charolais skall utnyttja detta. Vidare informeras om aktuellt från årets
prövningsomgång och tankar inför kommande insättning..
Föredragningslista, verksamhetsberättelse, ekonomiska handlingar, revisionsrapport och avelsrådets rapport och övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas utlagda i anslutning till mötes
lokalen. Önskar någon ta del av dessa handlingar i förväg så kontakta Per-Olof Olofsson per
E-post olofsson.perolof@telia.com eller tel. 0304-66 05 18 eller mobil 0703–77 47 83.
Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall vara skriftligen anmälda till
styrelsen senast 14 dagar före årsmötet d.v.s. den 18 februari till Per-Olof Olofsson.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och intresserade välkomna!

Anmälan senast den 1 mars till Rolf Svensson på telefon: 0383-980 75 eller 0705-16 73 13
alternativt mail: rosendal.charolais@gmail.com

Välkommen!

MILA

Nu i veckan hålls Mila-utställningen på Malmömässan. Torsdag den 16 februari är köttdjurens
dag och Charolaisdjuren är i visningsringen kl 12.00–13.30, missa inte det!
Domare i år är Anna Ingvar Nilsson och Anders Wiklert.
Det är fullt program med visning av köttdjur hela dagen och avslutningsvis hålls Elitauktion
på utvalda visningsdjur kompletterat med flera utrop i kategorin Fritt Val. Det är tre årsgamla
Charolaistjurar och två utrop Fritt Val i Charolaisbesättningar på auktionen. Det innebär chans att
köpa det som inte annars blir till salu! Auktionen hålls i visningsringen kl 16.00. Auktionskatalog
med all information hittar du på www.charolais.nu
Charolaismontern är förstås den naturliga mötesplatsen – kom, ta en kopp kaffe, prata Charolais
och koppla av en stund med oss!

A
Best in Show utses på lördag kl 13.00

På torsdagen är det utställarmiddag med prisutdelning kl 18.30 på Malmö Arena Hotell.
Information och anmälan till Göran Månsson 0708-80 28 75 eller goran@lime.nu
På fredagkvällen håller NAB årsmöte kl 19.00 på Malmö Arena Hotell och därefter middag
(vid intresse kontakta Göran Månsson).
Vill du stanna kvar över natten finns förmånligt pris på Malmö Arena Hotell, tvärs över gatan
från mässan sett.
Ange SVC170215 för priset 716 kr/natt enkelrum och 866 kr/natt för dubbelrum.

Hemsidan

Du håller väl koll på www.charolais.nu Styrelse o Avelsråd jobbar aktivt för att göra hemsidan
mer levande. Målsättningen är att du som medlem alltid ska hitta information om vad som händer i Charolais-Sverige. Har du synpunkter, tankar eller idéer om innehållet – hör gärna av dig!
Mattias som administrerar hemsidan nås på telefon 070-694 63 84 eller
mail:knutstacharolais@gmail.com

Aktivitetskalendern 2017
16-18 februari

Milautställningen, Malmö.

4 mars

Svenska Charolaisföreningens årsmöte med gårdsbesök hos
Vilhelm Terling, Jätsberg Charolais.

31 mars

Svensk Köttrasprövnings tjurauktion på Gunnarp, Hörby
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