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Årsmöte och styrelse

Södra Finlands agronomer rf (SFa) höll årsmöte 2.9.2020, mötesprotokollet finns på 
Agronomförbundets hemsida. Irmelin Nyman valdes att fortsätta som ordförande och 
styrelsemedlemmarna för 2020-2021 valdes. Ett konstituerande möte hölls strax efter årsmötet.
Styrelsemedlemmarna är:
- Jan-Erik Ingvall, fortsätter som vice ordförande
- Jenny Öhman, fortsätter som kassör och sekreterare
- Maria Liljeström, fortsätter som medlem
- Janina Jyränkö, fortsätter som medlem
- Gustav Nyholm, ny medlem (efterträder Johan Weurlander)

Verksamhetsplanen för slutet av år 2020 och 2021 godkändes. Under år 2021, såsom 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. Agronomförbundets tema "Mat" fortsätter.

Agronomförbundets fullmäktigeval 26.10.-19.11.2020

Jenny Öhman och Maria Munck-Pihlgren utsågs vid Södra Finlands agronomer rf:s årsmöte 
2.9.2020 till föreningens kandidater vid Agronomförbundets fullmäktigeval. Föreningens 
medlemmar önskas ge dem sitt stöd.
Uppgifter om Agronomförbundets fullmäktigeval fanns i föregående medlemsbrev 2/2020 i början 
av juni. Också Agronomförbundet har skickat ut information om valet till alla medlemmar (mer info 
på Agronomförbundets hemsida (på finska). 

Kommande program

Exkursionen till Partitorget 23.9.2020 är annullerad i brist på deltagare.

P.g.a. corona-situationen inhiberades i mars ölprovningen med efterföljande middag på 
källarrestaurangen Bryggeri. När situationen förbättras kan eventuellt ett nytt besök planeras. Ifall 
corona-situationen tillåter i vår, ordnar vi program i form av middag eller liknande i utrymmen med 
mycket plats i januari/februari. Ingen direkt verksamhetsplan för 2021 har uppgjorts, utan styrelsen 
följer med corona-situationen och planerar program enligt situation och medlemmarnas önskemål.

Enkät om Sfa:s verksamhet 

Sfa:s styrelse funderar på föreningens kommande verksamhet, och vill därför fråga just dig vad du 
skulle du önska att SFa ordnar för program framöver! Både medlemmar och icke-medlemmar får 
svara, folk från Södra Finland och från andra delar av Finland - såväl studerande, ni som är ute i 
arbetslivet som pensionärer! Ju fler desto bättre.

https://www.agronomiliitto.fi/jasenpalvelu/valtuustovaalit-2020/
https://www.agronomiliitto.fi/site/assets/files/1375/sfa_medlemsbrev_2-2020.pdf


Svaren är anonyma och det tar dig endast några få minuter av din tid. Tack för att du tar dig tid att 
svara! Din åsikt är viktig!
Länk till enkäten: https://fi.surveymonkey.com/r/D53CT7Z

Hösthälsningar,
Styrelsen för Södra Finlands agronomer

Följ oss även på SFa:s Facebook-sida!

http://www.facebook.com/S%C3%B6dra-Finlands-agronomer-rf-115355649878934/%20
https://fi.surveymonkey.com/r/D53CT7Z

