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Verksamhetsberättelse 2020

Under årsmötet 16.10.2019 på Berner Ab i Hertonäs i Helsingfors återvaldes sittande 
styrelseordförande Irmelin Nyman och till ny styrelsemedlem valdes Janina Jyränkö i stället för 
Dan Strömberg som var i tur att avgå efter 2 x 3 år. Övriga styrelsemedlemmar var Jan-Erik 
Ingvall, Jenny Öhman, Maria Liljeström och Johan Weurlander.

Styrelsen sammankom två gånger under corona året 2020 för att planera program och förbereda 
sig inför årsmötet. Styrelsen skickade ut fyra medlemsbrev under året, huvudsakligen via e-post 
med undantag av några som får brevet med posten. Medlemsbrev och årsmötesprotokoll finns 
även på Agronomförbundets hemsida. Föreningen finns på Facebook. Under året har en 
representant från styrelsen deltagit i Agronomförbundets tillställningar och i Svenska 
lantbrukssällskapens förbunds (SLF) årsmöte i Helsingfors. Såsom under tidigare år utdelades ett 
stipendium åt en förtjänstfull Agro-Forst studerande under deras julfest i december. 
Medlemsbreven har även delats via Facebook-sidan, som skapades i oktober 2019 och nu har 37 
följare. I Alimenta 2/2020 publicerades en artikel om SFa:s verksamhet skriven av Jenny Öhman 
och i samband med valet fick föreningen synlighet i Alimenta. Föreningen hade 114 medlemmar.

En fredagskväll i januari 2020 hade föreningen en lyckad informationstillställning på 
Agronomförbundet med efterföljande middag på restaurang The Cock i samma hus. Ca 20 
personer deltog. Följande tillställning var planerad till mars på restaurang Bryggeri vid Senatstorget
i Helsingfors, med information om ölbryggande samt middag. Evenemanget blev annullerat p.g.a. 
coronan.

Föreningens kandidater i Agronomförbundets fullmäktigeval var Maria Munck-Pihlgren och Jenny 
Öhman, som under höstens val blev vald till suppleant i fullmäktige.

Föreningens medlemmar hade möjlighet att tillsammans med Trädgårdsagronomerna rf delta i 
deras exkursion till Östra Nyland i juni. Exkursionen blev då annullerad p.g.a. coronan, men i 
september blev exkursionen av dock utan deltagande av SFa medlemmar.

Till slutet av september var ett utomhus besök planerat till Partitorget i Hfors för att få information 
om företagen på området, bl.a. ölbryggeri. Även trädgårdsagronomerna var inbjudna, men ingen 
anmälde sig och besöket annullerades.

Föreningen höll sitt årsmöte 2.9.2020 på ordförandes veranda. Prof. John Sumelius skulle berätta 
om studier vid AgroForst i Vik, men han blev förhindrad att delta. Sju personer hade anmält sig, 
men i sista stund meddelade tre personer att de väntade på corona test resultat. Irmelin Nyman 
valdes att fortsätta som ordförande och styrelsemedlemmarna för 2020-2021 valdes. Ett 
konstituerande möte hölls strax efter årsmötet. Styrelsemdlemmarna är: Jan-Erik Ingvall, vice 
ordförande; Jenny Öhman, kassör och sekreterare; Maria Liljeström, medlem; Janina Jyränkö, 
medlem och Gustav Nyholm, ny medlem som efterträdde Johan Weurlander. Själva bokföringen 
med bokslut sköts av Bokföringssällskapet i Finland Ab. P.g.a. coronan uppgjordes ingen direkt 
verksamhetsplan för 2021 utan styrelsen inväntar hur situationen utvecklas.

Under hösten 2020 skickades en enkätförfrågan om SFa:s framtida verksamhet till medlemmar 
och potentiella sådana. Enkätresultaten behandlas år 2021.
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