
Medlemsbrev 1/2018 

4.3.2018 

Södra Finlands agronomer rf 

 

Till medlemmarna i Södra Finlands agronomer rf 

 

Hänt 

Årsmöte och styrelse 

Södra Finlands agronomer rf höll årsmöte i oktober senaste år. Då valdes undertecknad till 

ordförande och följande styrelse, som konstituerade sig strax efter årsmötet: 

Jan-Erik Lindvall vice ordförande 

Sonja Träskman kassör 

Dan Strömberg sekreterare 

Maria Liljeström 

Johan Weurlander 

Verksamhetsplanen för 2018 godkändes. 

 

Styrelsen sammanträdde 7.2.2018 och diskuterade bl.a. förverkligandet av 

verksamhetsplanen. Hemsidorna skall hållas uppdaterade. För år 2017 gavs 2 stipendier á 250 

euro åt Agro-Forstare, under år 2018 ges ett stipendium åt en Agro-Forstare. Dessutom 

kommer Agro-Forsts jubileum med publikation att understödas med 500 euro under år 2018. 

Sfa är medlem i Svenska lantbrukssällskapens förbund i vars årsmöte 1-2 personer från Sfa 

deltar. Sfa deltar på våren i två av Agronomförbundet ordnade utbildningsdagar. 

 

Ett brev om att bli medlem i Sfa har skickats till medlemmar med svenska som modersmål i 

Agronomförbundet, men som inte är medlemmar i Sfa. Medlemmarna i Sfa finns i hela södra 

Finland, inklusive Åland, med varierande huvudämne, arbetsinriktning och ålder. Styrelsen 

försöker planera program som intresserar många i föreningen. 

 

Program 

Välkommen till Fazer i Vanda, Fazersväg 6, tisdagen 6 april kl 17.00. Vi har en timmes 

guidning och därefter en halv timme i butiken. Avgiften är 13 euro/fullvuxen och 11 euro för 

pensionärer. Betalas på platsen, inga förhandsanmälningar behövs. Se www.visitfazer.com 

 

I maj blir det guidad vandring, ca 2 timmar, på Nordsjö topp med olika anlagda biotoper, 

bredvid Nordsjö hamn. Detta sker i samarbete med Trädgårdsagronomer rf och kanske 

Uudenmaan agronomit rf., mera om programmet senare. 

 

I juni blir det exkursion till Åland med program från eftermiddagen fredag 8.6. till 

eftermiddagen lördag 9.6. Resor och hotell bokas själv. Mera om exkursionen senare. 

 

Ordinarie årsmöte hålls i mitten av oktober i Helsingfors. 

 

På uppdrag av styrelsen 

 

Med vänliga hälsningar 

Irmelin Nyman 

https://maps.google.com/?q=Vanda,+Fazersv%C3%A4g+6&entry=gmail&source=g
http://www.visitfazer.com/


 


