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Kommande program

På grund av det rådande läget kommer tyvärr inget SFa-program att ordnas i vår. Styrelsen har 
funderat på distans-program, men valt att vänta tills fysiska träffar igen är möjliga. Program 
ordnas igen så fort det är möjligt, vi siktar nu på sensommaren och hösten. Som program-förslag
finns ölprovning på restaurang Bryggeri, exkursioner och någon form av middag.

Logo för SFa

Som ni vet har SFa ingen egen logo. För att aktivera våra medlemmar nu då det inte ordnas så 
mycket program ber vi att du skickar in din idé till SFa-logo till jennys_mail@hotmail.com senast 
1.5 – röstning bland de inskickade bidragen ordnas senare under året.

Enkät om SFa:s verksamhet - resultat

Enkätsvaren om SFa:s verksamhet visar att SFa:s viktigaste uppgift är att fungera som träffpunkt
och erbjuda bransch-relaterad lättsam verksamhet. Fjolårets koncept med kort möte/program 
och efterföljande middag var uppskattat, och att fler liknande evenemang önskas. Även 
studiebesök, exkursioner och utlandsresor fanns på förslag. 
Gällande kommunikationen ansågs medlemsbrevet och Facebook-gruppen uppfylla sin funktion. 
Styrelsen bör satsa på att värva nya medlemmar, och på att förbättra föreningens 
kommunikation utåt och föreningens synlighet.
Stort tack till alla som tog sig tid att svara! Styrelsen arbetar för att uppfylla ovan nämnda 
önskemål.

Agronomförbundets fullmäktigeval 2020

Två kandidater ställde i höstens fullmäktigeval upp som Södra Finlands agronomer rf:s kandidater. 
I antalet röster kom SFa:s ena kandidat på en 10:e plats, men SFa förlorade tyvärr ändå sin plats i 
fullmäktige. SFa:s kandidat Jenny Öhman invaldes som suppleant. Stort tack till alla som röstat! 
Mer information om valresultatet på Agronomförbundets hemsida (på finska).

Vårvinterhälsningar,
Styrelsen för Södra Finlands agronomer

Följ oss även på SFa:s Facebook-sida!
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