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Till medlemmarna i Södra Finlands agronomer rf

Innehåll:
– årsmötet 16.10.2019, ny styrelse vald
– kommande program: middag på restaurang Cock me Agronomförbundet-info 17.1.2020
– föreningens Facebook-sida

Årsmötet hölls 16.10.2019, nya styrelsen vald

Södra Finlands agronomer rf:s ordinarie möte hölls 16.10.2019 på Berner Ab i Hertonäs, 
Helsingfors. På mötet valdes Irmelin Nyman till ordförande och följande styrelse, som 
konstituerade sig strax efter mötet: 
Jan-Erik Ingvall - vice ordf.
Jenny Öhman - sekreterare och kassör
Maria Liljeström
Johan Weurlander
Janina Jyränkö
Verksamhetsgranskningsberättelsen för år 2018 godkändes och bokslutet fastställdes. 
Verksamhetsplanen och budgeten för år 2020 godkändes. Agronomförbundets förbundsfullmäktige
val år 2020 behandlades. På mötet beslöts att föreningen arrangerar program främst under 
vinterhalvåret för att locka mera mera deltagare än under sommarhalvåret. Föreningens 
sekreterare öppnar Facebook sidor för föreningen. Mötesprotokollet kan läsas på 
www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/sodra-finlands-agronomer/ 
Styrelsen sammanträdde i januari och oktober 2019. Under år 2019 gavs och under år 2020 ges 
ett stipendium på 250 euro åt en Agro-Forstare. 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.

Kommande program: middag på restaurang The Cock och Agronomförbundet-info 17.1

Fredagen 17.1.2020 blir det middag på restaurang The Cock! Innan middagen träffas vi på
Agronomförbundet (Fabiansgatan 17) kl. 16 för att höra om aktuella ärenden tillsammans 
med verksamhetsledare Ilkka Pekkala. Vi förflyttar oss ner till bottenvåningen och 
restaurang The Cock kl. 17, där vi sedan tar oss ett glas och avnjuter en middag till 
självkostnadspris i trevligt sällskap. Facebook-eventet hittar ni här: 
www.facebook.com/events/1014092905632544/ 
Ta med dig dina SFa-vänner, och potentiella nya sådana, och häng med! Man behöver 
alltså inte vara SFa-medlem för att delta!
Anmälningar tas emot per 8.1 av sekreterare&kassör Jenny Öhman: 
jennys_mail@hotmail.com eller tel 041-4596910 (inte endast "deltar" på FB!), eller 
ordförande Irmelin Nyman tfn 040-502 9631 eller irmelin.nyman@pp.inet.fi. Meddela om du 
deltar i både infot kl. 16 och middagen, eller endast i middagen.

Föreningens Facebook-sida 

Södra Finlands agronomer har nu en egen Facebook-sida! Gå in och gilla den: 
www.facebook.com/Södra-Finlands-agronomer-rf-115355649878934/ , så får du sedan via den 
information om kommande evenemang och annat viktigt.

På uppdrag av styrelsen, Irmelin Nyman

Södra Finlands agronomer rf:s styrelse önskar Er alla en God Jul och Gott Nytt År 2020!
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