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Örebro Läns Fröodlingsförening
Org.nr 775000-2854

Föredragningslista

Årsstämma den 27 maj 2021 kl. 15.00.
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av protokollförare
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Redovisningshandlingar för räkenskapsåret 2019
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om årsavgift
13. Ersättning till styrelseledamöter jämte valberedningens ledamöter och revisorer
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av två revisorer jämte en suppleant
16. Val av tre ledamöter till valberedningen
17. Val av två fullmäktige och suppleanter till årsstämman med Frö- och Oljeväxtodlarna
18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutning
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Förvaltningsberättelse
Verksamhet
Styrelsen för Örebro läns Fröodlingsförening lämnar härmed följande berättelse över föreningens 111: e
verksamhetsår.
Föreningens ändamål är:
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva försöksoch allmän upplysningsverksamhet med avseende på odling av oljeväxter samt utsäden av vallväxter,
strå- och trindsäd samt medverka vid teckning av odlingskontrakt inom Örebro län.
SAMMANKOMSTER
Årsstämma
Föreningens årsstämma, där 17 personer deltog, hölls den 2 april hos Fam Christoffer Gilbertsson på
Mörby gård i Odensbacken. Anders Bergstrand från Timac Agro medverkade och informerade om
företaget, men främst om företagets produkter för biostimulering. Christoffer hade kört lite olika
produkter och vi kunde se skillnad mellan behandlat o obehandlat, framförallt på rotsystemet i den fina
höstrapsen. Efter stämman bjöd våra värd på en utsökt grillning med tillbehör. Stort tack!
Fältvandring
Tyvärr kunde inte någon fältvandring på Nybble ske detta år pga pandemin.
Mässor
Brunnbydagarna blev även den inställd.
Styrelsesammanträden
Föreningen har under året haft två sammanträden.
Mälar- Hjälmarbygdens Frö- och Oljeväxtodlarföreningar
Inga möten pga pandemin, men kommer att tas upp igen när det ges möjlighet
ERFA- grupp vallfrö
Inga möten pga pandemin, men kommer att tas upp igen när det ges möjlighet
ERFA- grupp höstraps
Inga möten pga pandemin, men kommer att tas upp igen när det ges möjlighet

Örebro Läns Fröodlingsförening har en egen aktiv Facebook-sida! Vi rekommenderar
alla medlemmar att följa oss där!
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VALLFRÖODLINGEN
Vallfröodlingen ökade till 1169 (949) ha enl SCB:s statistik ”all time high” ! Siffror inom parentes avser
arealen föregående år. Andelen ekologisk odling finns inte statistik på, men om vi antar samma andel som
föregående år så är den arealen 783 ha (633).
Tyvärr sätter GDPR stopp för utlämnande av artfördelnigen, så denna statistik får vi återkomma till.
OLJEVÄXTODLINGEN
Av höstraps odlades 2927 (3886) ha, höstrybs 55 (20) ha, vårraps 197 (239) ha, och av oljelin 60 (76) ha.
Ingen vårrybs odlades. Totala arealen raps och rybs minskade under 2020 och totalt odlades 3179 ha
(4145) ha, en minskning med 23 %. Höstrapsrealen har minskat, tyvärr men sådden hösten 2020 blev
troligen åter större.
Många fina skörderesultat har rapporterats, det gäller såväl odlingar i KRAV såväl som konventionella.
Skördar på över 5000 kg/ha har även detta år förekommit. Vaksamhet på rapsbaggarnas förekomst var
stor efter 2018-års stora skador och många odlare fick behandla 2 gånger. Den höstsådda arealen är
fortsatt stor. Bomullsmögel förorsakade på några fält, stora skador 2020. Det visar att vårt klimat plus att
odlingsintensiteten i länet ökar, ger en stor risk för angrepp. Därför kommer vi fr o m 2020 att ha
regionens försök här i länet.
GOTT VÄXTVÄDER
I början av april hade länet en period med ganska hög värme på dagarna, men med nattemperaturer ner
mot minus 10 grader, liknade som v-19. Det förorsakade på några håll, ffa i norra länsdelarna stora skador
på välutvecklad höstraps. Ordet ”påskhärdighet” kanske ska vara ett mått för odlingssäkerhet i höstraps.
April blev totalt sett relativ kall och torr och huvudsakliga vårbruket kunde ske under slutet av april –
början av maj. Grödorna utvecklades relativt sakta i lite nederbörd men med sval temperatur. 8
nederbördstillfällen, ca 40 mm, noterades i maj. Gynnsamt väder även under hela juni med varmare
väder, men med flera dagar med lagom nederbörd, jämnt fördelade över månaden. Denna period, majjuni, lade troligen grunden för en god skörd även 2020. Samtliga gräs missgynnades nog dock av vädret,
men oljeväxterna trivdes hyfsat med en lång blomningsperiod. En regnperiod kom sedan i juli, som blev
den enda vegetationsmånaden med nederbörd över 100 mm regn.
Skörden kunde ske överlag i mycket fint väder i augusti och t o m rödklöver skördades i den månaden,
vilket gjorde att den sådda höstoljeväxtarealen, sannolikt blev normal till något större än föregående år.
Värmen och kraftig solinstrålning i augusti gjorde dock att mycket raps först grodde när regnet kom i
början av september, vilket ledde till ojämna bestånd i en del områden. Arealen höstsäd blev rekordstor
eftersom det kom lagom fukta under september. Temperaturen under höstmånaderna medförde att den
sent grodda rapsen kunde hämta sig och gick in i vintern med goda förutsättningar.

MEDLEMMAR
Föreningen hade den 31 december 2020 165 (164) betalande medlemmar. Ännu finns ingen statistik
tillgänglig från Jordbruksverket på antal odlare för oljeväxter men antalet oljeväxtodlare 2019 var 186
(155), linodlare 8 (9) och vallfröodlare 29 (31). Antalet oljeväxtodlare har troligen stagnerat, alltså ingen
ökning.
Uppgifterna om antalet odlare baseras på inrapporterade uppgifter och är inte kopplade till om
medlemsavgift betalats. Odlare som odlar mer än en gröda förekommer på flera ställen. Föreningen är
ansluten till Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek förening. Under det gångna året har medlemsavgiften
varit 150 kr. Medlemsavgiften jämte en serviceavgift på 350 kr där en prenumeration av Svensk
Frötidning ingår debiteras av SFO centralt. En odlaravgift på 1,8 öre per kg avräknad oljefrövara
inkasseras genom handelsföretagen. Från vallfrölikviden dras genom handelsföretagen en odlaravgift på
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1,0 %. Av oljeväxtserviceavgiften återförs 50 kr av grundavgiften samt 3 kr/ha till den lokala föreningen.
Arealen baseras på medelarealen de tre senaste åren. Av vallfröodlaravgiften återförs 25 % till
föreningen.

Örebro läns Fröodlingsförening tar inte ut någon egen avgift.

STYRELSE
Ordinarie ledamöter
Claes Schneider, Berga gård, Fjugesta, ordförande
Stefan Svensson, Hidingsta, Örebro, vice ordförande
Leif Persson, Glanshammar, sekreterare
Göran Torstadius, Torsta, Kumla, kassör
Lars Johan Merin, Oppegården, Fellingsbro
Christoffer Gilbertsson, Mörby, Odensbacken
Edvin Lööw, Sköllersta

vald tom årsstämman
2021
2022
2022
2022
2021
2022
2021

REVISORER
Ordinarie
Gunnar Närkeby, Pålsboda
Torbjörn Malmgren, Odensbacken

2021
2021

Suppleant
Göran Pettersson, Fellingsbro

2021

VALBEREDNING 2019
Lennart Palm, Odensbacken
Claes Franzén, Vintrosa
Micke Blomberg, Glanshammar (sammankallande)

2021
2021
2021

SEKRETARIAT
Leif Persson, Valla 631, 705 97 Glanshammar
Tel. 070-6317400. E-post: lef.persson@gullviks.se
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Styrelsen för Örebro Läns Fröodlingsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Föreningen har sitt säte i Örebro

Flerårsöversikt (tkr)

2020
52
27
96

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019
40
0
97

2018
39
-29
97

2017
43
20
96

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Inbetalda

Uppskriv-

Balanserat

Årets

insatser

ningsfond

resultat

resultat

2 270

73 490

464 276

-490

539 546

-490

490
27 394
27 394

0
27 394
566 940

2 270

73 490

463 786

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

463 786
27 394
491 180

491 180
491 180

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.

Totalt
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

52 094
52 094

39 981
39 981

-24 619
-24 619
27 475

-40 462
-40 462
-481

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-81
-81
27 394

-9
-9
-490

Resultat före skatt

27 394

-490

Årets resultat

27 394

-490

Resultaträkning
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Not
1
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2020-12-31

2019-12-31

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

522 072
522 072

522 072
522 072

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

66 974
66 974
589 046

35 919
35 919
557 991

SUMMA TILLGÅNGAR

589 046

557 991

2 270
73 490
75 760

2 270
73 490
75 760

463 786
27 394
491 180
566 940

464 276
-490
463 786
539 546

4 500
4 500

4 500
4 500

8 643
8 963
17 606

4 030
9 915
13 945

589 046

557 991

Balansräkning

Not
1

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Övriga avsättningar

Avsättning till försök

2020-12-31

2019-12-31

4 500
4 500

4 500
4 500

9

Örebro 2021-05-27

Stefan Svensson

Lars-Johan Merin

Göran Torstadius

Leif Persson

Claes Schneidier

Christoffer Gilbertsson

Edvin Lööv

Vår revisionsberättelse har lämnats

Torbjörn Malmgren
Revisor

Gunnar Närkeby
Revisor
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