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Styrelseledamöter under året har varit: 

Ordförande Eva Twengström Ledamot Karin Wennås 

V ordförande Karin Terstappen Ledamot Håkan Blidberg 

Kassör Mikael Pettersson Ledamot Piamaria Rasmusson 

Sekreterare Marie Rydin-Alveskog  

 

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten som hållits som Teamsmöten samt en fysisk träff. 

Årsmötet hölls den 26 februari som en Teamskonferens. 

Eva Twengström och Karin Wennås representerade föreningen vid SF:s 

avelsutskottsmöte i november.  

Eva Twengström deltog på SF:s ordförandekonferens i oktober och Håkan Blidberg 

deltog vid SF:s stämma i maj.  

Karin Terstappen och Eva Twengström är föreningens representanter i en arbetsgrupp, 

bestående av rasföreningar, SF och riksdomare, vars syfte är att förbättra och fördjupa 

samarbetet mellan nämnda organisationer. Under året har gruppen arbetat med en genomgång 

av mönstringsinstruktionerna för pälsraser. 

Medlemsbladet har utkommit med fyra nummer varav ett temanummer om avel. 

Föreningen har en aktiv Facebook-sida med drygt 1100 följare samt ett Instagram-konto 

med 500 följare. Båda administreras av Karin Wennås. 

Semin för gotlandsfår är fortfarande högaktuellt och rasföreningen är fortsatt engagerad. 

Sedan tidigare var planen att inga nya baggar skulle tas in på stationen under året men tidigare 

samlade doser från 18 baggar fanns tillgängliga under hösten. 

Gotlandsfårsföreningens Hederspriser för bästa pälskvalitet vid årets baggauktioner tilldelades 

2022 i Jönköping: SE249720-22011 Einarlunds Diamond, uppfödare Louise Lundholm, på 

auktionen i Mälardalen: SE5171-22041 Solängs Sakai, uppfödare Kalle Ängquist samt på 

Gotland: SE77058-22005 Eric-Andersgårdens Hamlet, uppfödare Caroline och Johan Bröjer.  

Föreningen har varit representerad på Elmia, och Fårets dag i Borgholm samt på 

baggauktionerna i Jönköping, Mälardalen och Gotland.  

Skinnpremieringen 2022 genomfördes söndagen den 27 februari på Badhotellet i Tranås, 

utan publik på plats. Pristagarna presenterades på hemsidan och Facebook. Skinnpremierings-

kommittén bestod av Jonas Karlsson, Håkan Blidberg, Lina Mattson, Stefan Josefson och 

Elinor Eng. Drygt 200 skinn i de olika klasserna bedömdes av domarna Katarina Fritjofsson, 

Anna-Karin Wiberg, Håkan Blidberg och Gertrud Karlsson.  

Årets resultat. Året gav ett plusresultat på 30 141 kr. Antalet medlemmar var under året 

342, en ökning med 23. 


