
Årsberättelse 2021 

Styrelsen för Sveriges Rödkulleföreningen får härmed avge följande verksamhetsberättelse 
för 2021. Styrelse/förvaltning har under året haft följande sammansättning: 

Ordinarie: 

Östen Forslund, Fräknegränd 5:1402, 44247 Kungälv.  Ordförande 2022 

Louise Westerberg, Ormön 116, 742 96 Gräsö.   Vice ordförande 2023 

Erika Bränd, Timmerholmen Bodarna 39, 790 21 Bjursås. Sekreterare 2023 

Elizabeth Rydström, Lovö Prästgård 1, 178 93  Drottningholm. Ledamot  2023 

John Sollenberg, Yxnäs 30, 343 93 Älmhult.  Ledamot 2022  

Jozef Schimmel, Hagby gård, Almunge-Hagby 237, 740 10 Almunge. Ledamot  2022 

Maria Dahl Sandell, Högestad 6741, 242 95 Hörby.  Ledamot  2023 

Suppleanter: 

Tom Rydström, Lovö Prästgård 1, 178 93 Drottningholm. Ledamot       2022 

Linda Tordsson, Gudmundshem, 570 62 Ydre.  Ledamot 2022 

Styrelsen har under 2021 haft 6 protokollförda möten, varav 5 digitala möten och ett fysiskt 
möte. 

Kassör och medlemsansvarig: Gustav Larsson, Per Gummessons väg 3, 268 68 Röstånga. 

Ordinarie revisorer: Bengt Gunnarsson, Sinarp och Allan Zagrobelny,Rögnaröd. Revisor 
suppleant: Boris Karlsson, Stavershult. 

Valberedning: Gustav Larsson, Per Gummessons väg 3, 268 68 Röstånga. 

Johan Björkhem, Fållen 5, 342 52 Vislanda. 

Git Grön, Skallamoga Bylingsbo 1, 512 94 Svenljunga. 

Medlemmar: Antalet betalande medlemmar per den 31/ 12- 2021 var 156 stycken.  

Ekonomi:  

Årets intäkter 106.548,00:- 



Utgifter  101.500,80:- 

Det beräknade positiva resultatet (efter finansiella intäkter och kostnader) på 5.047,20:- 
föreslås balanseras i ny räkning. Föreningen har fortsatt god ekonomi. 

Tidningen Rödkullan 

Föreningens medlemstidning har under året utkommit med 3 nummer varav ett 
dubbelnummer. Tidningen har stor betydelse för information till medlemmar och kontakt med 
medlemmar, organisationer och myndigheter. Maria Sandell har varit redaktör och ansvarat 
för redigering och Layout. 

Avelsråd  

Elizabeth Rydström, Louise Westerberg och Jozef Schimmel har utgjort avelsråd under året. 

Livdjurshänvisning 

John Sollenberg har under året ansvarat för denna viktiga del i föreningens avelsarbete. 

Livdjurslistan har publicerats i Rödkullan och på föreningens Hemsida och haft stor betydelse 
för intressenter från olika delar av landet. Alla medlemmar annonserar fortsatt gratis. Icke 
medlemmar annonserar djur till salu för en avgift a 250:- men kan gratis annonsera köpes 
annons. 

Bäst avkastande Rödkulla under kontrollåret 2020 

Kandidat saknades. 

Årsmötet 2021 

Årsmötet hölls i ett digitalt forum den 27 april där stämma för både räkenskapsåren 20 och 21 
avhandlades. Vid mötet närvarade 27 medlemmar vilket man får gå flera år tillbaka för att 
finna så högt årsmötesdeltagande. Per Nilsson, Profox bjöd under en paus på en föreläsning 
där värdefulla tips kring försäljning av köttlådor gavs. 

Övrig verksamhet 

Härstamningsutredningar 

Avelsrådet har under året bistått djurägare och Jordbruksverket med härstamningsutredningar 
samt handlagt ansökningar om transportbidrag. 

Projektansökningar, etc. 



En ansökan, journalnr: 2021-2095 beviljades under året på en summa av 116.000:-. Medlen 
skall förutom fortsatt utgivning av medlemstidningen Rödkullan gå till bland annat arkivering 
av äldre föreningsmaterial. 

Utifrån projektet 2020-292 har ytterligare fullmakter utverkats av föreningens medlemmar 
och datakörningar gjorts hos Växa Sverige. Därur framkomna härstamnings uppgifter på 
nutida djur har sedermera lagts in i den så kallade ”Databasen”. Vidare kunde styrelsen vid ett 
möte i november å Lovö prästgård konkretisera dessa uppgifter i form av en nålad 
Sverigekarta och därmed teckna en bild av vår population. 

Hemsidan  

Hemsidan, www.rodkullan.se har under året administrerats av webmaster Jeanette Nordberg, 
Almunge. Den har i ökad grad fungerat som plattform för livdjurshänvisning, allmän 
information och den därtill länkade ”Databasen”. 

Facebook 

Ett strålande exempel på hur sociala medier kan utgöra ett komplement till de traditionella 
kanalerna var ett brådskande livdjursärende vid årets slut. Detta ledde kontakt med vår 
livdjurshänvisning och så vitt man vet också ett lyckat ägarbyte av ett par dräktiga Rödkullor! 

  

Härmed lägger vi det gånga verksamhetsåret bakom i tacksamhet till föreningens medlemmar, 
organisationer, myndigheter och andra intressenter som på ett positivt sätt verkat för 
Rödkullerasens fortsatta färd in i framtiden. 

Enligt styrelsens uppdrag 

Kungälv den 18 april 2022  Östen Forslund, ordförande 

http://www.rodkullan.se

