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SVENSK KÖTTRASPRÖVNING AB
Protokoll från kontaktrådets möte nr 166
Tid:
Plats:

Tisdag 5 juni 2018
Telefonmöte

Närvarande:

Frånvarande:

Anders Wiklert, ordf.
Johanna Bengtsson, sekr.
Benny Gustavsson, A
Mikael Jonasson, B o S
Sven-Olof Hägg, C
Oskar Caster, H
David Johansson, L
Sven-Åke Lövgren
Linda Risberg
Martin Risberg
Carlos Kallay
Roger Mårtensson, S

1.
Sammanträdets öppnande
Anders hälsade välkommen och öppnade mötet.
2.
Dagordning
Dagordningen godkändes.
3.
Föregående minnesanteckningar
Föregående protokoll, nr 165, godkändes och lades till handlingarna.
4.
Prövningsomgången 2018/2019
Anmälningsläget
Sven-Åke rapporterade om anmälningsläget, se tabell nedan. Väldigt osäkert om det blir någon Blondegrupp i år. Mikael ger besked till Johanna senast måndag 11 juni. Eventuellt blir det utökat antal platser
från Angus om Blonde uteblir. Johanna kompletterade tabellen 12/6 efter besked från Angus och Blonde
Av besättningarna önskade
Anmälda kalvar
Anmälande besättningar
platser (rasens önskemål)
Angus
32 (25)
88
22
Blonde
2 (7) Utgår
4
1
Charolais
88 (75)
211
39
Hereford
42 (30)
92
29
Limousin
18 (18)
55
10
Simmental
30 (34)
84
19
Summa
210 (182)
Besked till antagna besättningar
Brev till anmälande besättningarna med besked ska vara Sven-Åke tillhanda senast den 20 juni. Dessa
brev skickas ut tillsammans med övrig information senast den 29 juni.
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Johanna stämmer av med Sven-Åke gällande de besättningar som behöver ta salmonellaprover, och
meddelar berörda besättningar om salmonellaprovtagningen. Är aktuellt för besättningar inom
riskområde.
Informationsutskick 2
Uppdaterat informationsbrev till uppfödarna var bilaga till kallelsen. Inga synpunkter fanns på detta.
Johanna stämmer av med Carlos de uppdaterat dokumenten som rör veterinärbesiktningen och som
ingår i utskick nr 2, när han är tillbaka från semestern.
Foder
Ensilaget är skördat den 25 maj, två veckor tidigare mot i fjol men tvunget på grund av torkan. Analysen
på grönmassan har kommit, ts 37 %, 191 g rp, 11,5 MJ och 403 i NDF. Johanna underrättar Maggan om
detta.
Transportplanering
Årets transportplanering görs i östra och norra Sverige av Oskar med stöttning av Sven-Olof, i Skåne av
David med stöttning av Mikael, i Väst erbjuder sig Anders att hjälpa till ihop med Benny.
Norrlandstjurarna transporteras till samlingsgård och samordnas med öst-transporten (Johanna kollar
med Viktor).
6.
Övriga frågor
Fråga från Simmental om det kommer att tas ut några semintjurar från årets omgång och i så fall hur
många. Johanna tar kontakt med Lennart Nilsson och hör om han vet något.
7.
Nästa möte
Telefonmöte måndag 6 augusti kl. 08.00. Johanna skickar ut outlook-inbjudan samt agenda en vecka
innan och en sms-påminnelse dagen innan.

Justeras

Johanna Bengtsson
Sekr.

Anders Wiklert

