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Ellinge Slott, Eslöv tisdagen den 20 juni 2017 kl. 09.30
1. Hälsningsanförande, föreningens ordförande Anders Borgquist

16. Val av revisorer jämte suppleanter

2. Val av stämmopresidium

Ordinarie

Suppleanter

3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Mats Olsson, Rydsgård

Måns Henningsson, Ängelholm

Magnus Hansson, Staffanstorp

Katja Dirsell, Wahlberg & Co, Malmö

4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av föredragningslista
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll
7. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
8. Styrelsens redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2016
9. Revisorernas berättelse beträffande förvaltningen 2016
10. Fråga om fastställande av balansräkning och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna beträffande
2016 års förvaltning

Filip Lundberg, Wahlberg & Co
17. Val av lokala ombud
18. Fråga om valberedning
19. Val av fullmäktige jämte suppleanter till stämma med
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för
20. Information om Greve Philip Bondes Stipendiefond och
Stiftelsen Rektor Hjalmar Nilssons fond
21. Information om nya föreningslagen och förestående stadgeöversyn
22. Beslut angående förfrågan om återbetalning/efterskänkning av
		innestående överinsatser till kända insatsinnehavare.

12. Beslut angående föreningens resultat enligt fastställd 
balansräkning

23 Beslut om överföring av anonymt insatskapital till reservfonden

13. Information angående odlaravgifter skörd 2017 och
	medlems- och serviceavgift 2018

25.		Övriga ärenden

14. Bestämmande av arvode och ersättningar till förtroendevalda
15. Val av styrelse
a. Bestämmande av antal ledamöter (tidigare 7)

24. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

26. Stämmans avslutning

−		 Prisutdelning vallfröpremiering skörd 2016

b. Val av styrelseledamöter

– 		 Information från den internationella rapskonferensen
		 i Alnarp

I tur avgående:
Nils-Gustav Nilsson

−		 Visning av slott och Purity Vodka mikrodestilleri

Fredrik Olsson

−		Lunch

Gustav Skyggesson

−		 Studieresa som avslutas med sommarandakt

Omslagsbild:
Rapsmästaren - Öppna Svenska Mästerskapen i Höstrapsodling som arrangerades tillsammans med
tidningen Lantmannen har fått stor uppmärksamhet under året. Föreningens hedersordförande
Gunnar Henningsson var den som tog hem segern genom att få högsta råfettskörden, 2942 kg/ha.
Foto: Rickard Nilsson, på uppdrag av Lantmannen.
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Rapsmästaråret

Innehåll

>> Under året gick odlingstävlingen ”Öppna Svenska Mästerskapen i
Höstrapsodling” i mål.
De målsättningar som styrelsen hade med tävlingen har infriats.
Tävlingen har väckt stort intresse och fått mycket uppmärksamhet i media, även utanför lantbrukskretsen. Tävlingen visade också
på potentialen i grödan, de bästa lagen skördade mer än 6,5 ton.
Endast ett lag landade under 5 ton. Att föreningens hedersordförande
Gunnar Henningsson vann gjorde det alldeles extra roligt.
Under året har två för lantbruket och landsbygden mycket viktiga
utredningar presenterats.
Den parlamentariska landsbygdskommittén har presenterat en lista
på 75 olika förslag för att stärka landsbygden och dess näringsliv,
med många bra förslag. Parallellt med detta fortsätter ändå det ena
regeringspartiet – Miljöpartiet - att kämpa för en så kallad vägslitageavgift. Syftet sägs vara att flytta gods från lastbil till båt och järnväg.
Eftersom dessa transportmedel nästan aldrig finns tillgängliga på
landsbygden blir det i praktiken en ren straffbeskattning av landsbygdens näringsliv. Detta riskerar att driva på flytten av arbetstill
fällen från landsbygden, på tvärs mot utredningens intentioner. Ett
allvarligt hot mot landsbygden!
Den länge emotsedda livsmedelsstrategin har slutligen också
presenterats. Mycket i den är bra, inte minst skrivningarna om att
hänsyn till konkurrenskraften måste tas vid införandet av nya lagar,
förordningar och skatter. Här finns också målsättningar om ökad
produktion och export. Men det finns också målsättningar om starkt
ökad ekologisk produktion och här blir jag fundersam.
Vi lantbrukare har all anledning att se positivt på det ekologiska
jordbruket. Är konsumenterna beredda att betala bra för dessa
produkter, så skall vi inte missa den affärsmöjligheten. De flesta som
ställer om, gör det också för att stärka lönsamheten. Men lönsamhet bygger på att det är efterfrågan som styr produktionen. Uppstår
politiskt frampressade överskott, kommer säkerligen priserna att
sjunka kraftigt. Uppmaningen måste bli: ge produktionsformerna
konkurrenskraftiga villkor och överlåt sedan åt marknaden att styra
produktionen. Är lönsamheten tillräckligt bra, så kommer produkterna fram.
Under våren har regeringen presenterat ett förslag om så kallat
bränslebyte inom transportsektorn. Man vill införa en reduktions-
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plikt. Det innebär att drivmedelsbranschen skall tvingas reducera
de fossila och öka mängden av biobaserade och förnybara bränslen.
Skatterna skall också ses över, så att de inte missgynnar förnybara
bränslen. Transportsektorns CO2 utsläpp skall reduceras med 70 %
till 2030. Det är mycket biomassa som skall fram, detta kan öppna
ökade affärsmöjligheter för lantbruket.
Vi kan glädja oss åt att fröodlingen ökar i landet och uppgick
under 2016 till över 15 000 ha, viket är en historiskt stor areal. Ärtodlingens försvinnande och den mera pressade sockerbetsodlingen
kan öka intresset ytterligare. Föreningens olika aktiviteter exempelvis
gröeskolan, ERFA-grupper och fältvandringar syftar till att ytter
ligare stärka odlingen. Frömarknaden är cyklisk och för närvarande
är den tyvärr vikande. Med engagerade och kunniga odlare och med
kostnadskontroll i alla led, så är det ändå en odling som långsiktigt
kan ge ett bra netto.
Höstrapsarealen var också mycket stor, närmare 50 tusen hektar i
södra Sverige och den såg länge mycket lovande ut. Starka insektsangrepp gjorde dock att förväntningarna på många håll inte infriades.
Trots det har det återigen etablerats en stor areal. Våra grödor står sig
bra i konkurrensen med andra grödor och så här långt ser det lovande
ut. Låt oss hoppas att det i år bär ända fram.
Rapstävlingen tillsammans med många välbesökta och avgiftsfria
arrangemang gör att föreningens kostnader blivit högre än normalt
och därför är det redovisade resultatet negativt. Föreningens kapitalförvaltning har emellertid gått bra under året. Med den redovisningsprincip som föreningen tillämpar redovisas dock inga kapitalvinster
förrän de har realiserats. Den goda värdeutvecklingen gör ändå att
styrelsens kapitalmål har uppnåtts under året.
Den nya föreningslagen ställer strikta krav på medlemsregister
och insatsredovisning. Det gör att föreningen måste se över register, rutiner och stadgar. Stora delar av föreningens insatskapital är
historiskt och saknar uppgift om innehavare. Mer om hur vi kan
hantera detta på sidan 14 och vid årets stämma som är förlagd till
vackra Ellinge Slott vid Eslöv. Välkommen dit för att tycka till om
föreningen. Efter stämman följer ett intressant eftermiddagsprogram.
Jag hoppas att få se er där!
Anders Borgquist, ordförande

3
4
6
7
8
9
9
9

EKONOMI
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare Ek för
Resultaträkning
Balansräkning
Redovisningsprinciper och noter
Revisionsberättelse
Organisation
Kallelse
Vägbeskrivning

10
11
11
12
14
15
16
16

3

Föreningens stämma hölls på
Skottorps Slott.

Studiebesöket på Magnussons
Potatisodling ledde till
intressanta diskussioner.

Årets aktiviteter
Föreningsstämma 2016

Bjärsjölagård

Föreningens stämma hölls i år på Skottorps Slott, Laholm. Vid
stämman delas priserna årets Fröpremieringstävling ut. I år var pris
tagarna i rödklöver Göran Nilsson, Harlösa, Arne Stenson, Vallåkra
och Anders Rosendahl, Eslöv. I ängsgröe Nilsson & Herrström,
Smedstorp, Andres Johansson, Tomelilla och Bo Emanuelsson,
Vellinge. I timotej Daniel Ohlsson, Eslöv, Lars Nilsson, Kågeröd och
Johan Ivarsson, Billinge.
Ingmarie Müller-Uri berättade om Skottorps slotts intressanta
historia och Lars-Inge Gunnarsson berättade om hur slottets drivs
idag. Under eftermiddagens studieutfärd besöktes bland annat
Magnussons Potatisodling och Krontorps Gård.

Vallfrödagen på Bjärsjölagård inleder årets aktiviteter för medlemmarna. Huvudpunkten var en genomgång av förslaget till nya kontraktsvillkor för fröodlingen och vilken ekonomisk betydelse detta
skulle komma att få. Erik O Bengtsson, Karlsfälts Gård berättade
om hur lantbruk bedrivs på Nya Zeeland och även affärsutvecklingen på det egna företaget. Erik är en sann entreprenör och
satsar mycket på att utveckla produkter från den egna verksamheten. Bland annat förevisade han skinnprodukter som säljs med
varumärket Karlsfälts Gård. Henrik Jönsson Torreberga Maskinstation informerade om Weedsurfer som är en frontmonterad, 
9 meter bred slagslåtter som kan användas för att putsa frövallar
med. Fröförsök, ekonomi och frömarknaden var andra punkter på
dagens program.

ERFA grupper och gröeskola
Föreningen har under flera år framgångsrikt ordnat ERFA grupper
för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Detta år har det funnit
grupper i rödklöver, vitklöver, timotej, ängsgröe, ängssvingel och höstraps. Varje grupp har haft mellan 10-15 deltagare och det har varit
2-3 fältträffar. Under dessa träffar har bland annat diskuterat ogräs/
svamp- och insektsbehandlingar, putsning, tröskteknik etc. Gröeskolan är ett lite annat och nytt grepp för att försöka hitta fler och nya
ängsgröeodlare. Detta är ett samarrangemang med fröföretagen och
deltagarna har både träffats inne på sal och ute i fält. Gröeskolan har
samlat både de som har lång erfarenhet av odlingen och de som ännu
inte provat på att odla ängsgröe. Ett utmärkt sätt för nya odlare att
lära sig av andras erfarenheter.

Rapsdag Krokstorp
Ett av föreningens största arrangemang är den årliga rapsdagen som
hålls i början av maj. I år var dagen förlagd till Krokstorps Gård,
Helsingsborg där också fältet med Rapsmästartävlingen fanns. Trots
ett uruselt väder var deltagarantalet rekordstort. Mer än 450 besökare
från hela landet kom till rapsdagen och visningen av Rapsmästar
fältet. För att Rapsdagen skulle bli givande för alla hölls det visningar
både förmiddag och eftermiddag.
Stationerna gav råd om växtnäringsstyrning och hur vi ska klara
ogräsbekämpning utan Butisan och det ingav hopp. Sortdemon var
som alltid uppskattad. Ute i Rapsmästarefältet visades de tävlings

Deltagarna i Erfa-grupperna möts
i fält. Här studeras hur en insådd
av rödkltöver har lyckats.
Deltagarna i ängsgröeskolan samlade för fältstudier.
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Intresset rekordstort för årets rapsdag med visning
av Rapsmästarfältet. Besökare från hela landet
kom och tog del av all information om intressanta
odlingsåtgärder.

ytor upp som hade speciellt intressanta strategier. Diskussionen
kom mycket att kretsa kring beståndsuppbyggnad. Insikten om en
bra balans mellan planttäthet och sidoskott blev uppenbar när man
studerade de olika tävlingsparcellerna.
Rapsdagen blev ett lyckat arrangemang och ett stort tack till
familjen Krokstorp.

Studieresa till Norge
Föreningen arrangerar årligen en studieresa. Vartannat år är denna
avsedd för medlemmar och vartannat för förtroendevalda. 2016 var
det dags för medlemsresa. Denna var i år förlagd till vårt grannland
Norge. I Norge är man duktiga fröodlare av framförallt timotej
och det utförs också mycket fröforskning. Under resan besöktes
flera fröodlare. Bland annat besöktes lantbrukaren och sortägaren
till t imotejsorten Grindstad, Tollef Grindstad. På försökstationen
L andvik förevisades flera intressanta fröförsök. Det gavs också
information om norsk jordbrukspolitik av Hans Edvard Torp som är

Vid årets studieresa besöktes den norska försöksstationen Landvik
och den norska fröforskaren Lars Havstad visade ett antal
intressanta försök.

ordförande i Vestfolds Bondelag. Den kulturella delen under resan
bestod av en guidade turer på Fredrikstens fästning och på Valfångstmuseet i Sandefjord.

Höstfältvandring
Höstens fröfältvandring blir allt mer välbesökt och i år kom cirka
130 deltagare. Första besöket var hos Bo Emanuelsson, Vellinge som
odlar både vitklöver och ängsgröe. Här diskuterades strängläggning
och stränglyftning och Bo visade de maskiner han använder sig av.
Hos bröderna Ingvarsson, Ängagårdens Lantbruk besökte en nyinsådd rödklövervall. Den var kraftigt utvecklad och en av frågeställningarna som diskuterades var möjligheterna med en putsning för
att minska ner mängden grönmassa. Höstputsning kan också utföras
med hjälp av får och ett rödsvingelfält som betats såg fint ut inför
vintern. Slutligen besöktes Jordbergas Biogasanläggningoch sedan
avslutades dagen på Tegelberga Golfklubb med information om
marknad och nya odlingsvillkor.

Studieresans kulturella inslag var bland annat
en guidning på Fredrikstens fästning där den
svenske kungen Carl XII blev skjuten.
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Rapsmästaren
Under året har vår tävling Rapsmästaren – Öppna svenska mästerskapen i höstrapsodling, som Södra Sveriges Frö- och Oljeväxt
odlare arrangerade tillsammans med tidningen Lantmannen pågått.
I denna odlingstävling gjorde 40 lag från 7 länder upp om titeln.
Tävlingsidén var att ta maximal råfettskörd per hektar. Tävlingsfältet
var förlagt som ett fältförsök med fyra upprepningar, på Krokstorps
gård utanför Helsingborg. Här fick man utföra sina bästa odlingsåtgärder, med alla i EU tillåtna medel. Under året arrangerades
välbesökta träffar i tävlingsfältet tillsammans med tävlingsledaren
Anders Fällman från Lantmannen. Fällman höll också deltagarna
uppdaterade på vad som hände i fältet under året. I slutet av augusti
kunde så en Rapsmästare koras. Vinnaren blev ingen mindre än vår
hedersordförande Gunnar Henningsson vars tävlingsled avkastade
2942 kg råfett/ha. Gunnar var nog den som mest av alla besökte tävlingen, han hade full koll på sina parceller under hela resan. Med stor
precision lyckades Gunnar beställa och få sina åtgärder utförda vid
helt rätt tidpunkt. Det är många olika små åtgärder, som alla har haft
betydelse för de tävlande. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad
som avgjorde tävlingen. men Gunnar har med stor skärpa och närvaro drivit sin raps lagom hårt. Och han har faktiskt tagit en ganska
övertygande seger, med hela 124 kg råfett/ha mer än tvåan. Detta är
den största skillnaden mellan några lag i hela tävlingen, undantaget
bottenplaceringen, men den vill nog alla inblandade glömma.
Gunnar har nu vunnit Rapsmästaren och han har vunnit tävlingarna nere i Tyskland på DLG Feldtage två gånger. Han har med
andra ord vunnit allt som går att vinna i höstraps. Det är glädjande
att vi har en sådan kompetens i vår svenska odlarkår. Tävlingen
Rapsmästaren har getts stor uppmärksamhet i media under året.I
november anordnade SFO ett Rapsmästarseminarium på Alnarp där
experter analyserade tävlingsutfallet och årets utmaningar i rapsodlingen. Tankar och idéer från tävlingen kommer att leda till nya
fältförsök som ger oss ny kunskap och förhoppningsvis ökar både
skördenivåer och odlingssäkerhet i framtiden.
Från Södra Sveriges styrelse vill vi rikta ett varmt tack till Anders
Fällman och tidningen Lantmannen för det goda samarbetet runt
tävlingen. Vi tackar Fredrik och Martin Krokstorp som bidrog

Madeleine Nilsson och Helena Håkansson från
Hushållningssällskapet var de som samordnade alla insatser
från 40 lag och såg till att åtgärderna genomfördes i fältet.
Fotograf Anna Nilsson, Lantmannen.

med själva tävlingsfältet och välkomnande öppnade sin gård för
oss. Ett särskilt tack riktar vi till våra sponsorer, Lantmännen, Yara,
Gullviks och John Deere. Tävlingsfältet sköttes förtjänstfullt av
försökspatrullen från Hushållningssällskapet i Skåne med Helena
Håkansson och Madeleine Nilsson i spetsen. Till sist vill vi även
tacka personalen på SFO som var starkt involverade i tävlingen.
A nneli Kihlstrand agerade domare och höll hela året sitt vakande
öga på tävlingen. Albin Gunnarson, Bodil Jonsson och Hans Thorell
bistod tillsammans med sina olika expertkunskaper under tävlingens
gång och i analysen av resultatet. Vem vet – om fyra år är det kanske
dags att kora en ny Rapsmästare?

För att Rapsdag med Rapsmästartävling
ska bli ett lyckat arrangemang krävs en
aktiv planeringskommitté.
Från vänster:
Fredrik Krokstorp, Anders Borgquist,
Lennart Andersson, Martin Krokstorp,
Nils-Gustav Nilsson, Albin Gunnarson och
Anders Fällman.
Fotograf Anders Fällman, Lantmannen.
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Låga höstrapsskördar 2016
Odlingsåret 2016 går till historien som ett av de sämsta någonsin för
sydsvensk oljeväxtodling. Med skördetapp från mellan några hundra
kilo till kanske uppemot 1,5 ton per hektar är effekterna mycket
kännbara. En stor del av skadan tillskrivs rapsvivlar och skidgallmyggor men troligen har andra faktorer haft lika stor betydelse, eller
större, när det gäller de allra största skördetappen.

Vädrets inverkan
Vi rekapitulerar förutsättningarna. Efter höstrapssådden i Skåne
2015, som inte blev överdrivet tidig, följde en ganska torr september.
Vi fick en nederbörd på 30-50 mm, lokalt ganska lite men som ett
månadsmedel uppmätt av SMHI ändå nära normalt, främst i västra
Skåne. Då skall vi också ha med oss att både juli och augusti var torra
och efterlämnade sig ett stort underskott på vatten. I oktober blev
det ännu torrare, hela Skåne fick 50 % av normal uppmätt nederbörd
enligt SMHI. I några strategiskt valda Lantmetväderstationer är bara
mellan 0 och 19 mm noterade. När sedan en tämligen våt november
med 250 % mer regn än normalt över hela Skåne och samma Lantmetstationer mäter upp mellan 76 och 105 mm, tog rapsen lite fart,
men kanske var det för sent.
December hade nederbördsmängder på runt 150% av det normala
men rapsgrödorna var inte fullt så väl utvecklade senhösten 2015 som
de varit hösten innan 2014 vilket resulterat i en rekordskörd 2015.
När sådden blev något sen i torr jord följt av en torr period fram
till november så blev inte rotsystemen fullt så utvecklade som man
kan önska. Trots detta såg rapsen ovan jord ganska bra ut framåt jul
innan frosten och vintermörkret kom och satte stopp för mer hösttillväxt.
Efter jul föll temperaturen i Skåne snabbt från runt +8 till runt
-5 direkt efter nyår och januari blev sedan ganska kall, kallare än
normalt. Kylan i sig bör inte ha varit något problem, men skiftet från
konstant varmt till konstant kallt blev ganska hastigt.
I februari blev det mildväder igen, mars var inte så varm men på
plussidan och rapsplantorna började sträcka på sig. Sista veckan i
mars var knopparna ganska tydliga i fälten och en vecka in i april var
det redan sent knoppstadium. Resten av april fastnade rapsen i sent
knoppstadie. Inte förrän första veckan i maj sprack de första blommorna ut.
Om den skånska rapsen skadats under vinterns barfrost och om
den skadats något av frost under mars-april fanns det nu i maj ingen
eller högst begränsad förmåga till kompensation. Men värre var nog
de dåligt utvecklade rotsystemen. Ser man till nederbördsmängderna
under januari-april blev det inget nettobidrag till de redan torra
markerna och maj blev närmast ökentorr.
Följden blev att rapsen blommade av mycket snabbt och många
sidoskott orkade inte fram. Med färre antal skidor per planta finns
risk att skörden minskar, om inte antalet frö per skida och tusenkornvikten ökar. Även juni blev ganska varm och torr i större delen
av Skåne. Lokalt kom det några stora åskregn i mitten av månaden i
västra Skåne men det var fortfarande torrt i de östra delarna. Detta
bidrog till att rapsen mognade av snabbt och att skidorna fick färre
frön per skida. Även om man fick åskregn i mitten av juni, närmare
90 mm finns uppmätt lokalt, så måste man vara medveten om att det
redan från start hösten 2015 fanns ett betydande vattenunderskott i
fälten som aldrig fick en chans att återställas.

Situationen hade troligen varit väsentligt annorlunda om försommaren inte varit så torr, men framförallt om hösten bjudit på mer sol
och nederbörd i september-oktober i stället för nederbörd i novemberdecember. Då hade också rotsystemen utvecklats betydligt bättre.
Frost och kyla bör inte ha påverkat skörden i södra Sverige med de
ganska vinterhärdiga hybrider vi oftast odlar.

Insekternas betydelse
Skidgallmyggor och rapsvivlar tog sin beskärda del av den skånska
rapsen. Men troligen har också värmen i maj-juni, mitt under blomningen, och torkan under de högst väsentliga perioderna i rapsplantans utveckling, september-oktober samt under senvåren före rapsens
blomning, haft stor inverkan på skörden. Det grunda rotsystemet
från hösten gav ingen hjälp med att leverera skörd när huvudskotten
dominerade och sidoskotten fick vika undan i brist på vatten i juni.
Detta höll också tillbaka kompensationen för bortfallet av skidor
orsakade av skidgallmyggan. Förhållandet mellan skidgallmyggans
skada och värme-/torkskadan är svår att ange men uppskattningsvis
stod klimatet för 2/3 och insekterna för 1/3. 2016 blev ett tufft år för
höstrapsen i stora delar av sydsverige.
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Vallfröodling 2016
Att vara fröodlare kan ibland kännas oförutsägbart. Det är mycket
som ska stämma på vägen från sådd till färdig och godkänd vara på
fröfirman. Avdelningen från sådd till torkad och leveransklar vara är
den som odlaren styr över själv till allra största delen om vi bortser
från väderleken. Denna styr ingen över, men den är nog så betydelsefull för skörderesultatet. Året 2016 har väl inte på något sätt varit ett
extremår när det gäller vädret ur ett fröodlingsperspektiv en ganska
fin vår i första delen av april som sedan övergick till en mera nederbördsfattig försommar. Efter en torr period var sommaren ganska
typisk svensk sommar med måttliga temperaturer och en del regn.
När vi kom in i skördeperioden inföll en lång och torr period som
gjorde att i stort sett alla fröodlingar har skördats.

Vitklöverrekord
Fröavkastningarna 2016 når inte 2015 års höga nivåer utan är mera
att betrakta som genomsnittsskördar för de flesta fröslag. Som vanligt är det dock vissa fröslag som sticker ut och i år har vi sett flera
utomordentligt höga skördar av vitklöver. Det är flera odlingar som
avkastat kring 1000 kg/ha. Högsta skörd har en odling på Österlen
gett med hela 1372 kg/ha rensad vara. En gynnsam väderlek vid
tiden för blomning och pollinering med största sannolikhet haft en
avgörande betydelse för de platser där vi ser de höga hektarskördarna.
Av gräsen är det framförallt timotej som i många fall avkastat över
genomsnittet.

Mer än 30% eko-areal
Vår svenska fröareal har i år nått den högsta noteringen på mer än
10 år. Totalt har det vid fältbesiktningen godkänts 15600 ha
(se tabell). Av arealen är 4890 ha ekologiskt odlad. Sverige är därmed
det land i världen som odlar största arealen eko-frö. Trots en stor
areal är det inte möjligt att täcka efterfrågan på eko-frö till 100 % av
alla arter. Till exempel är det i stort sett ständigt brist på ekologisk
klöver. Danmark som hittills varit det land som efter Sverige pro
ducerar mest ekologiskt frö har i år minskat sin areal

Nya Branschriktlinjer träder i kraft
Redan förra året påbörjades arbetet med att utforma ett nytt gemensamt vallfrökontrakt. Efter ett antal gemensamma förhandlingar
drog sig ett av företagen tillbaka eftersom de inte ansåg det var
juridiskt godtagbart att ha ett gemensamt fröodlingskontrakt som var
det samma för alla svenska företag. Efter detta har i stället utformats
branschgemensamma riktlinjer för ett vallfrökontrakt. Utifrån dessa
riktlinjer har nu varje företag utformat sitt egna frökontrakt. De nya
villkoren gäller från och med 2016 års skörd. Tanken med det nya
systemet är att det ska vara mera rättvist och anpassat till inter
nationella odlingsvillkor. Men det kommer samtidigt att ställa större
krav på odlaren om man vill jämföra olika företags prissättning. 
Då krävs att man grundligt går igenom varje företags odlingsvillkor.
Det finns många poster som inte är lika.
Ogräsproblematiken ökar i fröodlingarna. Speciellt besvärligt
är det med skräppa i klöver. Det visar bland annat statistik från
Utsädesenheten och i de nya gemensamma reglerna skärps avdragen
jämfört med tidigare. Renkavle och ekorr/råttsvingel är två gräsogräs
som är mycket allvarligt om de får fäste i gräsfröodlingarna. För att
inte hamna i samma allvarliga situation som det är i andra länder
med dessa gräsogräs har vi gemensamt med handeln även tagit fram
skalor för avdrag vid förekomst av renkavle och ekorr/råttsvingel i
frövaran.

Svensk fältbesiktigad godkänd fröareal
2015 och 2016
Konventionellt
odlat frö hektar
Rödklöver

2016

2015

1945

1724

Ekologiskt
odlat frö hektar
2016
2015
1121

1175

Alsikeklöver

131

85

Vitklöver

412

345

789

676

Timotej

3519

3285

1772

1520

Fröförsök 2016

Ängssvingel

1655

1348

625

407

Försöksverksamheten på frösidan 2016 har bestått av två försöksserier
med kvävegödsling och tillväxtreglering i timotej och ängssvingel.
Det är andra året i timotej och första året i ängssvingel. Med dessa
försök hoppas vi kunna få en bekräftelse på vilken odlingsteknik,
både när det gäller kvävenivå och tillväxtreglering, som är den bästa
för att få lönsamhet i odlingen. Ett försök av vardera timotej och
ängssvingel har varit placerade inom föreningens område.

Rödsvingel

1815

1973

62

Ängsgröe

228

253

Hundäxing

173

59

Eng rajgräs

247

Rörsvingel

584
10710
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SUMMA

34

62

68

246

182

149

479

278

187

9796

4890

4216

Stiftelser
Greve Philip Bondes Stipendiefond för fröodling
Fonden instiftades i samband med Skånes Fröodlingsförenings
40-årsjubileum 1951. Enligt stadgarna skall fondens avkastning
användas till stipendier åt personer som praktiskt eller teoretiskt i
utlandet vill förvärva kunskaper till nytta för fröodlingen. Under
året anslogs 40 tkr till en studieresa till Skottland under 2017 för

förtroendevalda i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare. Fonden
förvaltas av styrelsen för Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
och dess kapital är placerat i tre olika ränte- och aktiefonder. Fullständigt bokslut kan rekvireras från Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares kontor i Alnarp.

Flerårsöversikt (tkr)

2016

2015

2014

2013

2012

Räntor och utdelningar

57

56

56

60

51

-50

174

166

20

0

0

0

Resultat värdepappersförsäljning
Nedskrivning värdepapper

0

-69

0

Återföring nedskrivningar

69

0

0

52

132

Årets resultat

74

161

222

131

182

1 917

1 731

1 693

1 564

1 294

1 474

1 294

Marknadsvärde värdepapper
Bokfört värde värdepapper

1 757

1 731

1 614

Anskaffningsvärde

1 757

1 800

1 614

1 474

1 346

Eget kapital

1 719

1 685

1 574

1 397

1 358

Balansomslutning

1 760

1 735

1 619

1 489

1 398

40

50

45

92

40

Beviljade anslag

Rektor Hjalmar Nilssons Fond
Fonden instiftades i samband med Skånes Fröodlingsförenings
50-årsjubileum 1961.
Enligt stadgarna skall fondens avkastning användas till undersökningar som ökar kunskapen om fröodlingen vad gäller ekonomi
och odlingsteknik mm. Detta kan ske genom att premiera skickliga
fröodlare som gjort insatser till nytta för fröodlingen. Under året

Flerårsöversikt (tkr)

Räntor och utdelningar
Resultat värdepappersförsäljning
Nedskrivning värdepapper

anslogs 26 tkr till priser i Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares
fröpremieringstävling avseende 2017 års odlingar.
Fonden förvaltas av styrelsen för Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare och dess kapital är placerat i tre olika ränte- och aktiefonder.
Fullständigt bokslut kan rekvireras från Sveriges Frö- och Oljeväxtodlares kontor i Alnarp.

2016

2015

2014

2013

2012

33

32

33

34

28

-29

102

95

19

0

0

-40

0

0

0

Återföring nedskrivningar

40

0

0

23

77

Årets resultat

43

95

128

75

104

Marknadsvärde värdepapper

1 118

1 003

981

882

776

Bokfört värde värdepapper

1 022

1 003

934

830

776

1 022

1 043

934

830

799

999

982

912

810

762

1 025

1 007

938

837

785

26

25

26

27

23

Anskaffningsvärde
Eget kapital
Balansomslutning
Beviljade anslag

Ansökan om anslag från stiftelserna
Anslag beviljas till ändamål, som uppfyller kraven i respektive
stiftelses stadgar. Ansökan kan göras av odlare, forskare, rådgivare,

försökspersonal etc. och ställs till styrelsen för Södra Sveriges Fröoch Oljeväxtodlare, Box 96, 230 53 Alnarp.
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Södra Sveriges Fröoch Oljeväxtodlare
Ekonomisk Förening

Förvaltningsberättelse

Org nr 746000-8621

Nedan visas utvecklingen under de senaste fyra åren (tkr).
Flerårsöversikt, tkr

2016

2015

2014

2013

Verksamhetens intäkter

1 051

695

739

554

-1 301 -1 242

Verksamhetens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
(exkl nedskrivningar)
Nedskrivn./återföring nedskrivn.
aktier/andelar
Årets resultat
Värdepapper, marknadsvärde

-1 011

-889

-250

-547

-272

-336

104

545

54

-159

0

0

0

634

-146

-1

-218

139

10 135

9 685

9 659

8 857

Värdepapper, anskaffningsvärde

7 784

8 161

8 046

8 224

Eget kapital

7 742

7 889

7 891

8 109

Balansomslutning

8 043

8 577

8 162

8 358

Medlemsantal

1 613

1 628

1 802

1 799

Eget kapitals utveckling
Insatskapital

Belopp vid årets ingång

Reserv
fond

656 343 589 019

Fritt eget
kapital

Summa

6 643 604 7 888 966

Till medlemmar som avgått
ur föreningen har insatser
återbetalats

-223			-223

Till reservfonden överförda
insatser på 10 kr eller mindre
för under för under året
upphört medlemsskap

-221

221		

Årets resultat			
Belopp vid årets utgång
655 899 589 240

0

-146 365
-146 365
6 497 240 7 742 378

Förslag till vinstdisposition
Från föregående år balanserad vinst
Årets förlust
Vinstmedel till förfogande

6 643 604
-146 365
6 497 239

Styrelsens förslag till disposition
Balanseras i ny räkning
Summa

6 497 239
6 497 239
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Allmänt om verksamheten
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare är en medlemsförening med
uppdrag att bedriva intressebevakning och understödja försöks- och
odlingsutveckling avseende oljeväxter och fröer inom verksamhetsom
rådet Skåne, Blekinge och Halland.
Målsättningen med föreningens verksamhet är i första hand att
öka lönsamheten och odlingssäkerheten på våra medlemmars gårdar.
Föreningen är inte vinstdrivande, men styrelsen strävar ändå efter ett
visst överskott för att värdesäkra föreningens tillgångar över tiden.
Odlarkonferenser och odlardagar, fältvandringar, studieresor och
försöksverksamhet är de viktigaste delarna av verksamheten. Föreningen
stödjer också försöksverksamhet i både frö och oljeväxter. Under 2015
och 2016 har föreningen tillsammans med tidningen Lantmannen
a rrangerat odlingstävlingen ”Rapsmästaren - Svenska öppna mäster
skapen i Höstraps.” Syftet med tävlingen var att öka intresset för höst
rapsodling och att finna vägar till högre avkastning.
Föreningens verksamhet finansieras genom medlems- och odlingsavgifter. Avkastningen av föreningens ackumulerade kapital är också
en väsentlig del av intäkterna. De finansiella intäkterna täcker normalt
kostnaderna för upplysningsverksamhet och förvaltning. Föreningens
arrangemang är kostnadsfria för medlemmar. Årets arrangemang har
lockat många deltagare och kostnaderna har därför stigit.
För att säkerställa föreningens långsiktiga verksamhet har styrelsen
fastställt målsättningen att föreningens kapitalbas bör uppgå till
10 miljoner kr och värdesäkras över tiden. Under året har målsättningen
uppnåtts.
Föreningens tillgångar förvaltas i några olika fonder i samarbete med
LRF:s fondförvaltning. Modellen är administrativt enkel och kostnadseffektiv. Förvaltningen syftar till att ge en stabil och säker avkastning
mellan åren. I nuvarande lågränteläge har en större del av kapitalet styrts
mot aktierelaterade fonder för att förbättra avkastningen. Policyn medför
högre risk, men det är styrelsens uppfattning att sett över tiden är aktier
det tillgångsslag som har störst potential att uppnå den finansiella målsättningen. I den nuvarande förvaltningen utbetalas inte erhållna utdelningar, utan de läggs i stället till kapitalet i form av ökande andelsvärden.
Avkastningen i förvaltningen framgår därför inte i resultaträkningen
förrän andelarna säljs. Föreningen arbetar endast med arvodesanställd
personal och med hjälp av köpta tjänster. Mycket av arbetet i föreningen
utförs också av styrelseledamöterna.			
Forskning och utveckling
Av effektivitets- och samordningsskäl bedrivs det mesta av försöks och
utvecklingsarbetet i riksorganisationens (SFO) regi. Omfattande sortprovning, forsknings och utvecklingsarbete, samt insamlandet av forskningsresultat från övriga världen som prövas under svenska förhållanden,
ligger till grund för odlarorganisationens rådgivning.
Arbetet med att föra ut den nya kunskap som utvecklingsarbetet ger
till odlarna, bedrivs genom odlardagar, fältvandringar och sk. ERFAgrupper, grupper för erfarenhetsutbyte mellan odlare. Varje grupp
koncentrerar sig på en gröda och träffas under korta pass i fält.
De rapsdagar som föreningen arrangerar i maj varje år har etablerat
sig som välbesökta och mycket uppskattade arrangemang. Rapsdagen
på Krokstorps gård slog deltagarrekord, med närmare 500 besökare.
Odlingstävlingen ”Rapsmästaren” förlades också till Krokstorps Gård.
Tävlingen har rönt mycket stort intresse, och fått stor uppmärksamhet i
media. De 40 tävlande, från sju olika nationer, tillämpade skilda odlingsstrategier. Utvärdering pågår.
Sortprovning och odlingstekniska försök i raps bedrivs i vanlig
omfattning. Inom föreningens område finns gödslings och strå
förkortningsförsök i timotej och ängsvingel. Frödagen på Bjärsjölagård
har rönt växande intresse, och årets arrangemang blev fulltecknat.
Vartannat år arrangeras en studieresa för medlemmar. Årets resa
gick till södra Norge med flera intressanta gårdsbesök och besök på
försöksstationen Landvik. På Landvik fick vi ta del av den högklassiga
forskningen och försöksverksamheten inom fröodling som bedrivs där.
Föreningen deltar även aktivt i Partnerskap Alnarp.
Framtida utveckling
På grund av den fortgående strukturrationaliseringen inom lantbruket
förväntas ett svagt sjunkande medlemsantal över tiden.
Trots att höstrapsen såg mycket lovande ut blev skörden på grund av

omfattande insektsangrepp en besvikelse. Frögrödorna har däremot gett
normalskörd. Det finns en stigande efterfrågan på vegetabiliska fetter
som ger rapsfröet ett stabilt och bra pris. Rapsen står sig fortsatt väl i
konkurrens med andra grödor. I sökandet efter inhemska alternativ till
importerat sojaprotein, framstår rapskakan som det främsta inhemska
alternativet. Stor areal höstraps har återigen såtts inom SSFOs område.
Föreningen verkar för ökad höstrapsodling i Halland och Blekinge där
potential för ökad odling finns.
Fröodlingen har under senare år ökat och är nu historiskt omfattande.
Frömarknaden är cyklisk och f.n. är priserna sjunkande.
Lönsamheten inom mjölksektorn har förbättrats och det finns
sannolikt ett uppdämt behov av att förnya slåttervallarna.
Odlarorganisationen har en fortlöpande och konstruktiv dialog
med fröföretagen om effektiviseringar av odling och hantering av frö.
De senaste årens överläggningar med fröbranschen om ett gemensamt
frökontrakt ledde inte till framgång. Framöver tillämpar varje fröföretag

Resultaträkning

egna kontrakt. Föreningens uppgift blir därför att informera och tydliggöra för våra medlemmar vad de olika kontrakten innebär.
Odlarorganisationen strävar efter konstruktiva relationer med ut
ländska fröföretag, eftersom vi ser det som ytterligare en möjlighet att
komma ut på världsmarknaden med svenskodlat frö.
Nedläggningen av Findus och konservärtodlingen samt den mera
pressade lönsamheten inom sockerbetsodlingen kan förväntas öka odlarintresset för föreningens grödor. Sammantaget är konkurrenskraften i de
grödor föreningen arbetar med fortsatt god. Det nu gällande betningsförbudet har drabbat vårrapsodlingen hårt. Vårraps är dock ingen stor gröda
inom förenings område. Den fortsatt stora höstraps och fröodlingen bör
ge föreningen något ökande odlarintäkter de kommande åren.
Det höga deltagarantalet på årets arrangemang, kostnaderna för
rapstävlingen och det något sjunkande medlemsantalet medför dock att
årets redovisade resultat blir svagt. Mot detta står dock att utfallet av
föreningens kapitalförvaltning varit mycket gott.

Not

2016-01-01
–2016-12-31

2015-01-01
–2015-12-31

1

392 887
657 913

369 387
325 993

1 050 800

695 380

2

-249 568

-365 125

3

-703 316

-585 113

4

-348 349

-291 693

-1 301 233

-1 241 93

-250 433

-546 551

84 666
38 440
-19 038

522 197
42 792
-19 847

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Ränteintäkter och utdelningar
Räntekostnader och liknande

104 068

545 142

Resultat efter finansiella poster

-146 365

-1 409

Årets resultat

-146 365

-1 409
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Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Insats i SFO, 1 st á nom 50
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not
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Summa anläggningstillgångar

2016-12-31

2015-12-31

1

1

7 783 862

8 160 757

7 783 862

8 160 758

7 783 863

8 160 758

34 129

234 750

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

7

56 163

81 400

90 292

316 150

168 471

100 213

258 763

416 363

8 042 626

8 577 121
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Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Not
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Medlemsinsatser
Reservfond

2016-12-31

2015-12-31

655 899

656 343

589 240

589 019

1 245 139

1 245 362

6 643 604

6 645 013

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

-146 365

-1 409

6 497 239

6 643 604

7 742 378

7 888 966

102 723

135 009

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

18 510

40 040

179 015

513 106

300 248

688 155

8 042 626

8 577 121

INGA

INGA

INGA

INGA

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens årsredovisning upprättas i enlighet med BFNAR 2012:1
(K3).

Värderingsprinciper för resultaträkning
Intäkter
Intäkter uppkommer från de av moderorganisationen inkasserade
medlems- och serviceavgifterna, enligt de av SFO-stämman beslutade
dispositionerna och redovisas i posten Nettoomsättning. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas
för de tjänster som utförts.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränte
intäkter görs på basis av den underliggande tillgångens avkastning.
Erhållna utdelningar
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning
fastställts.

Värderingsprinciper för balansräkning
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när föreningen
blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor.

Not 1 Nettoomsättning
Service/odlaravgifter oljeväxter
Odlaravgifter vallfrö
Serviceavgift fast del
Medlemsavgifter
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Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för
b efarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande
skulder värdera till nominella belopp. Finansiella anläggningstill
gångar och finansiella skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde,
vilket normalt är detsamma som verkligt värde vid anskaffningstidpunkten med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom
courtage.
Värdepappersportfölj
Föreningens värdepappersportfölj utgörs av ett flertal finansiella
instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas för
riskspridning. Värdepappersportföljen värderas som en tillgång.
Nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång.
Per varje balansdag bedömer föreningen om det finns indikationer
på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för post.
Föreningens värdepappersportfölj utgör en post då f öreningen utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi och de fi
 nansiella instrumenten i portföljen är klart identifierade. Per balansdagen bedöms
om en tidigare nedskrivning ska återföras helt eller delvis till följd av
att de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

2016

2015

154 951
147 437

139 314
138 873

10 000

10 000

80 500

81 200

392 888

369 387

Not 2 Köpta tjänster

2016

Odlingsförsök vallfrö
Odlingsförsök oljeväxter
Rapsmästaren
Övriga kostnader försök/forskning
Upplysningsverksamhet
Övrig

Not 3 Övriga externa kostnader
Köpta kanslikostnader från SFO
Kostnader för fröpremiering
Övriga administrations- och förvaltningskostnader

2015

0

42 985

39 200

38 400

163 357

226 636

11 500

14 500

24 511

30 065

11 000

12 539

249 568

365 125

2016

2015

127 394

128 792

18 475

33 355

557 447

422 966

703 316

585 113

Arvoden till revisor
Grant Thornton
Revisionsuppdrag
Övriga uppdrag

22 441

23 128

17 421

30 230

39 862

53 358

Not 4 Personal
Föreningen arbetar endast med arvodesanställd personal och med hjälp av köpta tjänster

Löner och ersättningar
Styrelse1)
Övriga

2016

2015

184 490

183 600

64 300

13 215

Övriga personalkostnader
Styrelse och övriga förtroendevalda

1)

Varav tantiem och dylikt

32 219

33 382

281 009

230 197

0

0

Sociala kostnader
Arbetsgivaravgifter

67 340

61 496

67 340

61 496

348 349

291 693

Not 5 Resultat från finansiella investeringar

2016

2015

Ränteintäkter
Utdelningar
Vinst vid försäljning aktier/andelar
Räntekostnader och liknande

8 789

10 301

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående bokfört värde

29 651

32 491

84 666

522 197

-19 038

-19 847

104 068

545 142

2016-12-31

2015-12-31

8 160 758

8 045 783

38 440

3 557 022

-415 334

-3 442 047

7 783 864

8 160 758

7 783 864

8 160 758

Bokfört

Svenska aktier och aktierelaterade instrument
Utländska aktier och aktierelaterade instrument
Alternativa placeringar
Räntebärande instrument

Anskaffnings-

Marknads-

värde

värde

värde

2 771 956

2 771 956

4 625 660

2 264 871

2 264 871

2 703 696

500 000

500 000

512 018

2 247 035

2 247 035

2 293 565

7 783 863

7 783 863

10 134 939
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Not 7 Övriga fordringar

2016-12-31

2015-12-31

0

81 400

Upplupna sponsorintäkter rapsmästaren
Övrigt

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förvaltningskostnader
Rapsmästaren
Övriga poster

56 163

0

56 163

81 400

2016-12-31
103 000

2015-12-31

58 180

343 186

106 000

17 835

63 920

179 015

513 106

Alnarp 2017-04-27
Anders Borgquist
Ordförande

Nils-Gustav Nilsson
Vice ordförande

Lennart Andersson

Fredrik Ohlsson

Gustav Skyggeson

Thomas Nilsson

Tore Svensson

Vår revisionsberättelse har angivits 2017-05-11
Filip Lundberg
Auktoriserad revisor
Wahlberg & Co

Mats Olsson
Förtroendevald revisor

Magnus Hansson
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse
Vi har reviderat årsredovisningen och styrelsens förvaltning av
Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ekonomisk förening
(org.nr. 746000-8621) för år 2016.
Vår granskning har utmynnat i en standardutformad revisions
berättelse. Slutsatserna i vår revisionsberättelse framgår ur följande
uttalanden:
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den
31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt
Filip Lundberg
Auktoriserad revisor

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
å rsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen finns att läsas i sin helhet på föreningens
hemsida:
www.svenskraps.se/medlem/sodra_sverige.asp

Mats Olsson
Revisor

Magnus Hansson
Revisor

Anpassningar till nya föreningslagen
Den nya föreningslagen ställer strikta krav på register över och
medlemmar och insatsinnehavare. Krav som föreningen i dag inte
lever upp till.
SSFO är i dag en förening som består av fyra olika föreningar som
gått samman. Insatskapitalet har samlats in under lång tid och
registerhållning över vem som äger insatserna har i stor utsträckning
saknats. Många tidigare medlemmar har avlidit och andra har slutat
som lantbrukare, utan att begära tillbaka sin insats.
Den obligatoriska insatsen lyder på 10 kr, och återbetalas ej. Detta
gäller för de flesta medlemmar. Ca 600 medlemmar har insatser ut
över den obligatoriska 10:an, i de flesta fall rör det sig om små belopp.
Föreningens insatskapital uppgår till 629.735 kr, av dessa har
endast 122.655 kr kända innehavare, resterande 507.080 kr är
anonymt.
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Styrelsens förslag är att brevledes erbjuda alla kända som har mer
än obligatorisk insats återbetalning av överinsatsen, eller att efterskänka den till föreningen. Det anonyma kapitalet (507.080 kr)
och det som eventuellt efterskänkes föreslås överföras till reservfonden och därigenom fortsätta ingå i föreningens egna kapital.
Fortsättningsvis finns endast den obligatoriska stadgeenliga
insatsen kvar. Denna tas dock endast ut om styrelsen finner det
påkallat.
Styrelsen föreslår också en anpassning och modernisering av
stadgarna.
Bland annat skall endast de som betalar medlemsavgift betraktas som medlemmar, slutar man betala medlemsavgift har man
automatiskt sagt upp sitt medlemskap. Det är så det hanteras i
dag, men det följer inte stadgarnas skrivning.

Organisation
STYRELSE
Anders Borgquist, f -53, Ordförande
Billinge 606, 241 95 Billinge
Tel/fax: 0413-54 20 85
Mobil: 0705-54 20 85
E-post: anders.borgquist@swipnet.se
m.period 2016-18
Nils-Gustav Nilsson f -55, Vice ordförande
Planagården 219, 254 70 Kattarp
Tel: 042-20 60 82
Mobil: 0705-37 36 98
E-post: plana219@gmail.com
m.period 2015-17
Lennart Andersson, f -58
Grimeton 17 Kärret, 432 98 Grimeton
Mobil: 0705-69 40 05
E-post: lennartand@gmail.com
m.period 2016-18
Thomas Nilsson, f-62
Harstorpsvägen 7, 373 35 Fridlevstad
Mobil: 0708-55 55 80
E-post: thomasnilsson@outlook.com
m.period 2016-18
Fredrik Ohlsson, f -75
Sjöstorp 301 Norregård
247 94 Dalby
Tel: 046-20 00 83
Mobil: 0703-18 00 39
E-post: ohlssonagro@norregarden.se
m.period 2015-17
Gustav Skyggeson, f -50
Stenastorps gård 210, 311 94 Falkenberg
Tel/fax: 0346-198 66
Mobil: 0702-11 98 66
E-post: gustav.skyggeson@outlook.com
m.period 2015-17
Tore Svensson, f -53
Storegård 1455, 286 90 Svalöv
Mobil: 0708-87 42 08
E-post: ninaochtore@storegard.net
m.period 2016-18

REVISORER
Ordinarie
Mats Olsson f -54
Tingaröd 114, Johannesberg, 274 63 Rydsgård
Tel: 0411-44 300, Mobil: 0705-41 57 75
E-post: matsgostaolsson54@gmail.com
Magnus Hansson f - 81
Flintevångsvägen 254-20, 245 92 Staffanstorp
Tel: 040-10 52 39, Mobil: 070-665 97 18
E-post: magnus__hansson@outlook.com
Pilip Lundberg aukt revisor f -76
Wahlberg & Co AB
Rörsjögatan 26, 211 37 Malmö
Tel: 040-24 00 02

Suppleanter
Måns Henningsson, f -64
Helsingborgsvägen 220, 262 96 Ängelholm
Tel: 0431-220 21, Mobil: 0705-85 93 80
E-post: henningssonmans@hotmail.com
Katja Dirsell aukt revisor f 85
Wahlberg & Co AB
Rörsjögatan 26, 211 37 Malmö
Tel: 040-24 00 02

Erik Olsson
Västra Torps Byaväg 210-7, 231 97 Klagstorp
Mobil: 0709-15 66 57
E-post: erik.olsson@hush.se
Sara Thunell
Österlenvägen 1039, 271 77 Löderup
Tel: 0411-52 66 71, Mobil: 076-139 29 96
E-post: saralofvendahl@hotmail.com

LOKALA OMBUD (mandatperiod 1 år)
Halland
Gustav Skyggeson
Se Styrelse för kontaktuppgifter

Håkan Välawik
Norrvidinge 1159 Välagården
268 72 Teckomatorp
Tel: 0418- 66 08 18, Mobil: 072-535 30 22
E-post: valawik@hotmail.com

Nils-Arne Göransson
Eldsberga Karlsfält 564, 305 97 Eldsberga
Tel: 035-421 67, Mobil: 0708-22 72 46
E-post: karlsfaltsgard@telia.com

Magnus Bosson
Gislasträtet 55, 375 91 Mörrum
Tel: 0454-505 50, Mobil: 073- 618 86 26
E-post: bosson_magnus@hotmail.com

Mathias Ericsson
Tostaredsvägen 98, 439 74 Fjärås
Tel: 0300-54 30 25, Mobil: 0706-43 95 87
E-post: mathias.ericsson@telia.com

SVERIGES FRÖ- OCH
OLJEVÄXTODLARES KANSLI

Blekinge
Thomas Nilsson
Se Styrelse för kontaktuppgifter
Anders Henriksson
Nabbavägen 13, 375 91 Mörrum
Tel: 0454-51 286, mobil: 0705-55 12 86
E-post: henriksson.elleholm@telia.com
Per Eriksson
Säby 214, 373 53 Ramdala
Tel: 0455-410 06, mobil: 0708-41 07 84
E-post: perericssons@gmail.com

HEDERSLEDAMÖTER
Lantmästare Stig Brynell, Höllviken, hedersordf.
Lantmästare Gunnar Henningsson,
Limhamn, hedersordförande
Lantbrukare Nils-Bertil Offesson, Lund

STYRELSESAMMANTRÄDEN
2016-02-11
2016-04-27
2016-06-21
2016-10-05
2016-11-23

Bjärsjölagårds slott, Sjöbo
Krokstorps gård, Påarp
Skottorps slott, Laholm
Gångspelsvägen, Trelleborg
Flädie Mat & Vingård, Bjärred

VALBEREDNING
(vald intill årsstämman 2017)
Johan Johansson (sammankallande)
Allberg Floagård 142, 311 96 Heberg
Tel: 0346-520 22, Mobil: 070-852 02 22
E-post: johan.floagard@gmail.com
Roland Andersson
Bangsbovägen 44, 253 54 Mörarp
Tel: 042-23 50 50, mobil: 0705-82 34 08
E-post: roland.bangsbogard@live.se

Postadress: Box 96, 230 53 Alnarp
Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Kontaktuppgifter:
Växel: 040-46 20 80, Fax: 040-46 20 85
E-post: info@svenskraps.se
vd Anneli Kihlstrand,
Tel: 040-46 20 83, mobil 0706-23 54 53
E-post: anneli@svenskraps.se
ek chef Jan Hempel 040-46 20 81
Gunilla Lindahl-Larsson, försök mm
Tel: 040-46 20 82, mobil: 0706-58 44 94
E-post: gunilla.larsson@svenskraps.se
Tore Dahlquist, vallfrörådgivare
Tel: 070-77 77 873, E-post: tore@svenskraps.se

EKONOMI OCH ADMINISTRATION
Jan Hempel, Svensk Raps AB
Box 96, 230 53 Alnarp
Tel: 040-46 20 81, Mobil: 0706-57 55 01.
E-post: jan.hempel@svenskraps.se

REPRESENTATION
Fullmäktige SFO
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för
(SFO), utgör riksorganisation för landets
elva lokala frö- och oljeväxtodlarföreningar.
Högsta beslutande organ är SFO:s årsstämma
med t otalt 43 fullmäktige (2017). Antalet
fullmäktige baseras på antalet medlemmar i
respektive förening. Södra Sverigeföreningen
representerades av 15 fullmäktige vid
stämman 2017.
Utöver stämman deltar fullmäktige även i
andra av SFO anordnade arrangemang, t ex.
informationsmöten och fullmäktigedagar.
Styrelse SFO
Riksorganisationens styrelse efter SFO:s stämma
2017 består av sju ordinarie ledamöter.
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B
Avs: Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för
Box 96
230 53 Alnarp

Kallelse

Vägbeskrivning till
Ellinge Slott, Eslöv

Medlemmarna i Södra Sveriges Frö- och
Oljeväxtodlare ek. för. kallas härmed till
ordinarie årsstämma 2017.

TID

PLATS
PROGRAM

Tisdagen den 20 juni 2017 klockan 09.30
(kaffe serveras från kl. 09.00)
Ellinge Slott, Eslöv, se karta
09.30
Hälsningsanförande av föreningens
ordförande Anders Borgquist.
Stadgeenliga ärenden.
Prisutdelning, fröpremiering skörd 2016.
Visning av slottet på Ellinge och
Purity Vodka mikrodestilleri
12.30
Lunch
13.30
Sedvanlig tur i vackra nejder i mellanbygden.
Det blir studiebesök på Viddinge Grönt och
Storegårds timotejfröodling.
16.45
Avslutning med sommarandakt i vackra
Västra Sallerups kyrka.
Ca 17.30
Avslutning och hemfärd

KOSTNADER

ANMÄLAN

Deltagandet vid stämman är kostnadsfritt.
Lunch, visning av destilleri samt studieutfärd
kostar 300 kr.
Betala gärna i förskott till föreningens
bankgirokonto 5305-7691.
Senast den 12 juni 2017 på föreningens
hemsida www.svenskraps.se,
via E-post till jan.hempel@svenskraps.se
eller på telefon 040-46 20 80

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Vägbeskrivning

Från Malmö:
Ta E22 mot Kalmar
Sväng av mot Gårdsstånga
och ta den tredje avfarten
mot Eslöv. Kör ca 2 km
och sväng till vänster mot
Ellinge (skylt finns).
Kör förbi golfbanan och
fortsätt mot Ellinge.
Följ sedan parkeringsanvisningarna och parkera på gårds
planen mellan ekonomibyggnaderna. Promenera sista biten
till korsvirkesstallet.
Från Kristianstad:
Ta E22 mot Malmö
Sväng av mot Gårdsstånga och ta den första avfarten mot
Eslöv. Kör ca 2 km och sväng till vänster mot Ellinge (skylt
finns). Kör förbi golfbanan och fortsätt mot Ellinge.
Följ sedan parkeringsanvisningarna och parkera på gårds
planen mellan ekonomibyggnaderna. Promenera sista biten
till korsvirkesstallet.
Från Helsingborg:
Ta E6 mot Malmö
Ta avfarten mot Eslöv/Landskrona Södra Fortsätt österut på
väg 17 mot Eslöv. Sväng till höger mot Remmarlöv.
Ta direkt till vänster mot Remmarlöv. Vid 3-vägskorsningen
ta vänster mot Eslöv/Örtofta. Vid nästa 3-vägskorsning ta
höger mot Örtofta Kör ca 3 km och ta sedan vänster mot
Ellinge (skylt finns). Vid 3-vägskorsningen ta vänster mot
Ellinge Följ parkeringsanvisningarna och parkera på gårdsplanen mellan ekonomibyggnaderna. Promenera sista biten till
korsvirkesstallet.
Produktion LIME AB, Tejarps gård, 233 76 Klågerup, Tel 040-40 86 80

