
Årsberättelse 2020 

Stämman 2020(verksamhetsåret 2019) blev p.g.a. Covid 19 flyttad till 2021 och då i 
anslutning till årsmötet. Samtliga nedannämnda förtroendepersoner har, efter att ha tillfrågats, 
accepterat att ta ansvar för föreningen fram till 2021 års stämma då nya val sker. Samtliga 
behörighetstillstånd har förlängts fram till konstituerande styrelsesammanträde under 2021. 
Den på detta sätt bildade "interims förvaltningen" för Rödkulleföreningen får härmed avge 
följande verksamhetsberättelse för 2020. Styrelse/förvaltning har under året haft följande 
sammansättning: 

Ordinarie: 

Östen Forslund, Fräknegränd 5:1402, 44247 Kungälv.  Ordförande 2020 

Louise Westerberg, Ormön 116, 742 96 Gräsö.   Vice ordförande 2021 

Erika Bränd, Timmerholmen Bodarna 39, 790 21 Bjursås. Sekreterare 2021 

Elizabeth Rydström, Lovö Prästgård 1, 178 93  Drottningholm. Ledamot  2021 

John Sollenberg, Yxnäs 30, 343 93 Älmhult.  Ledamot 2020  

Jozef Schimmel, Hagby gård, Almunge-Hagby 237, 740 10 Almunge. Ledamot  2020 

Eva Lundin, Åkersnäs, 642 96 Malmköping.  Ledamot  2021 

Suppleanter: 

Tom Rydström, Lovö Prästgård 1, 178 93 Drottningholm. Ledamot       2020 

Linda Tordsson, Gudmundshem, 570 62 Ydre.  Ledamot 2020 

Styrelsen har under 2020 haft 7 protokollförda möten, varav 3 telefonmöten och 4 digitala 
möten. Övergången till ett digitalt mötes forum har inte minst resulterat i en 
kostnadsbesparing för föreningen. 

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

Ordinarie revisorer: Bengt Gunnarsson och Allan Zagrobelny. Revisor suppleant: Boris 
Karlsson.( adresser?) 

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

Anne Mo Gustavsson, Yxnäs 30, 343 93 Älmhult. 

Johan Björkhem, Fållen 5, 342 52 Vislanda. 



Medlemmar: Antalet betalande medlemmar per den 31/ 12- 2020 var 219 varav 46 
familjemedlemmar.  

Ekonomi:  

Årets intäkter 166.950:- 

Utgifter  151.803,20:- 

Det beräknade positiva resultatet (efter finansiella intäkter och kostnader) på 15.146,80:- 
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 2019 

Kandidat saknades. 

Årsmötet 2020 

Med anledning av rådande pandemi beslutade styrelsen i samråd med föreningens 
medlemsansvarige och revisorer att överställa årsmötet. 

Övrig verksamhet 

Härstamningsutredningar 



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

Projektansökningar, etc. 

Vid årets början gjordes en ansökan till Jordbruksverket, med diarienummer 2020 - 292. 
Ansökan omfattar fortlöpande utgivning av Rödkullan, populations konkretisering( OBS! 
aningen skruvad formulering;) samt transportbidrag. Vad det beträffar konkretiseringen av 
Rödkullepopulationen är den bland annat tänkt att ske genom riktade datakörningar i Växas 
register. 

I linje med detta projekt har föreningen utverkat fullmakter vilket under året hörsammats av 
en betydande mängd medlemmar. Utifrån dessa fullmakter kunde de härstamningsuppgifter 
som framkom vid en datakörning hos Växa Sverige, 200324, sedermera inläggas i databasen. 

Elizabeth Rydström har under året arbetat vidare med aktuella projekt och skött 
utbetalningsansökningar osv i samarbete med föreningens kassör . 

Under året slutredovisades projekt rörande mjölk-kaseiner, vilket bland annat resulterade i en 
artikel i Rödkullan 3/4-20. 

En kartläggning av behovet kring att arkivera för föreningen viktigt material utmynnade i 
slutet på året i ett avtal med Dalarnas Folkrörelsearkiv i Falun. 

Skrivelser  

Till föreningens årsmöte 2020 inkom en motion gällande framtida avelarbete, vilken i sin 
helhet finns publicerad i Rödkullan 1/20. Då årsmötet uteblev, se ovan gjordes en 
telefonkontakt mellan ordförande och motionären och därtill lämnades ett skriftligt utlåtande 
från styrelsen. 

Hemsidan  

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

Facebook  

Utifrån facebook gruppen ”Vi som gillar Rödkullor” har försök gjorts att knyta det sociala 
mediet närmare Hemsida och medlemstidning. Där målet är att öka föreningens kontaktyta 
genom att förena traditionell media med modernare uttrycksmedel. 

http://www.rodkullan.se


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 mars 2021   Östen Forslund, ordförande 


