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– Vad händer 2021?
Se utdrag ur vårt kalendarium på baksidan!

God Jul &
Gott Nytt År

VD har ordet
År 2020 har varit ett mycket speciellt år med pandemi och effekten av denna. En hel del arbete har
kunnat utföras hemifrån och vi alla har tagit stora
kliv i digitaliseringen.
Nästan alla utbildningar, kundträffar och medlemsmöten som Hushållningssällskapet arrangerat
har varit digitala och vi har sett varandra genom
datorskärmen. Vår fältverksamhet är ungefär som
vanligt och vi har under året haft vädret med oss.
Vi har kunnat genomföra vår fältverksamhet ungefär som vanligt eftersom arbetet inom denna är till
största delen utomhus. Fältsäsongen har gått bra
eftersom vi haft vädret med oss. Det fysiska mötet
mellan människor är viktigt och vi hoppas att det
blir en återgång så att vi ska
kunna träffas så småningom
på fältvandringar och andra
aktiviteter.
Katarina Wiklund
VD
Hushållningssällskapet
Östergötland

Vi önskar
alla kunder
och medlemmar

EU-ansökan på distans

Varje år anlitar 400 av de östgötska lantbruksföretagen oss för att göra EU-ansökan.
Till SAM2021 finns det möjlighet att göra ansökan på flera sätt. Det kan vara som
vanligt genom att du kommer till oss eller så gör vi ansökan digitalt.
Väljer du att göra den digitalt ger det dig mer tid över till annat. Det är enkelt att
göra ansökan digitalt genom att koppla upp sig via Teams på datorn. Rådgivaren
delar skärm med dig och du kan följa varje steg i EU-ansökan, precis som vanligt,
fast på distans. Kliv ur stövlarna och gå direkt från mjölkningen in till datorn så ses
vi på skärmen!
SAM2021 kommer att vara en förlängning av tidigare regler, men med några mindre förändringar. Detaljerna kommer det besked om efter nyår. Det kommer även
att finnas lite nya pengar att söka inom företagsstöden.
Detaljerad information om företagsstöden kommer i början på 2021, men troligen
kommer det gå att göra ansökningar från april. Har du frågor om företagsstödet
kontakta Elenore Wallin.

Nytt ungdomsnätverk i samverkan med gillen
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Just nu arbetar en grupp ungdomar, verksamma i de gröna näringarna, med att starta igång
ett nytt ungdomsnätverk som samverkar med våra gillen!
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Om du är nyfiken på det nya ungdomsnätverket eller vill gå styrelseutbildningen är du varmt
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ans med
fakturan.
som är engagerade!
Jacob Gunnarson: jacobgunnarson@gmail.com
Siri Israelsson: siri.israelsson@hushallningssallskapet.se
Katarina Wolf: katarinawolf@hotmail.com
Helena Wiklund: wiikllund@gmail.com
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SAVE THE DATE

Axplock av aktiviteter våren 2021
Du hittar mer information i vår kalender
på hemsidan.

Nya på jobbet
Ny redovisningskonsult

Sedan i våras har Hushållningssällskapet i Östergötland en ny medarbetare, Oskar Karlsson.
Oskar kommer att arbeta med bokslut och deklarationer till jord- och skogsbrukare samt med
EU-rådgivning och andra företagsekonomiska tjänster såsom driftsplanering, budget m.m.
Oskar är ekonomagronom och kommer närmast från en tjänst som ekonomirådgivare på Ludvig & Co. Han är uppvuxen på Vikbolandet där han också driver ett lantbruk, med spannmålsodling och nötköttsproduktion, ihop med sin far.
Du når Oskar på
0709-38 82 95 eller oskar.karlsson@hushallningssallskapet.se

Ny EKO-och miljörådgivare
Hushållningssällskapet i Östergötland har sedan den 21:e september
en ny medarbetare, Siri Israelsson. Siri kommer att arbeta med växtodlingsrådgivning
inom ekologisk odling, Greppa Näringen samt med att utveckla våra tjänster inom miljö.
Siri är utbildad företagsekonom med lantbruksinriktning och kommer närmast från en
tjänst som växtodlingsrådgivare på HS Konsult AB. Hon bor och är uppvuxen på Vikbolandet där hon har en solrosodling samt lammproduktion i anslutning till sin föräldragård
där ekologisk dikoproduktion drivs.
Du når Siri på
0768-79 15 12 eller siri.israelsson@hushallningssallskapet.se

Nya verktyg för
vassare växtodlingsrådgivning
Vi laddar inför växtodlingssäsongen för att kunna ge ännu mer exakta råd och utökar
därmed våra analysverktyg. Nyligen köptes en GrainSense så att vi kan ge snabba
svar på spannmålsanalyser och vi har köpt en stereolupp för att kunna ta en närmare
titt på svampar och insekter.
Vid början av växtodlingssäsongen kommer vi även att kunna flyga över era fält för
att se hur övervintringen ser ut.

Snabbkurs i likviditetsplanering
Få bättre koll på din likviditet och stärk
ditt företag genom att planera pengaflödet på gården. Passar både nystartare och
aktiva lantbrukare. När? 14 januari eller 9
mars.
Sprid och utnyttja stallgödseln effektivt, med hänsyn till miljö- och
jordhälsa
Stallgödselkurs med bland annat olika
spridningstekniker, markpackning och
effektiva transporter. Vi visar matarslangsystem och fastgödselspridare och diskuterar effektiv och miljövänlig spridning.
När? 10 februari.
Fältvandring vår 2021
Årets fältvandring blev digital, men vi
hoppas på en fysisk träff till våren. Vi planerar för en fältvandring i slutet av maj/
början av juni. Mer info kommer.
Ledarskapsutbildning
Ledarskapsutbildning Baseras på boken
”Ledarpraktikan” och bygger på tre träffar
med enskild coaching mellan träffarna.
Kontakta Elenore Wallin för information
& anmälan. När? Uppstart preliminärt
19–20 januari.
Markkarteringskurs
Använd din markkarteringskarta så att du
får ut den bästa lönsamheten i din växtodling. Vi lär dig hur du ska göra. Preliminärt den 5 mars.
Teknikdemonstrationer
Passa på att lära dig nytt om sprutteknik.
Vi kommer att ha en dag under maj.

Hushållningssällskapet Östergötland
Klustervägen 13, 585 76 Vreta Kloster
013-35 53 00
www.hushallningssallskapet.se

