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LIKVIDITETSPLANERING OCH BUDGETERING
Få pengarna att räcka längre med rätt verktyg

Kursen i likviditetsplanering och budgetering är något för  
dig som vill använda ekonomistyrning som ett verktyg till  
förbättring. Du får lära dig hur du kan använda en likvidi- 
tetsbudget för att planera ditt företags likviditet och ekonomi.  
Vi går också igenom hur du gör en budget och hur du kan  
använda den i din verksamhet. Du får möjlighet att öva och  
arbeta med exempel eller egen budget. Vi tar även upp budge- 
tering som ett medel för att utveckla företaget och för att få ett  
bättre beslutsunderlag. 

Skara  23 och 30 november
Vänersborg 24 november och 1 december
Karlstad 26 november och 3 december

Plats: Hushållningssällskapets kontor på respektive ort.
Tid: 9.00-12.00, kaffe från kl. 8.30
För de som vill äter vi lunch tillsammans efter kursen.

Anmälan
Anmäl dig via Kalendariet på hushallningssallskapet.se/vastra  
eller till någon av våra kursledare senast 17 november. 

Pris
Deltagaravgift 500 kr exkl. moms. Kursen är delfinansierad  
av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

KURSUTBUD HÖST/VINTER 2021-2022

Kursansvariga/rådgivare
Skara: Erik Bertilsson,  
erik.bertilsson@hushallningssallskapet.se 
073-842 91 84

Vänersborg: Charlotte Svensson  
charlotte.svensson@hushallningssallskapet.se 
076-830 19 24

Karlstad: Bengt Andréson  
bengt.andreson@hushallningssallskapet.se 
070-829 09 31

GENERATIONSSKIFTE
Vi hjälper dig till ett lyckat generationsskifte

Generationsskifte av lantbruksfastigheter är ett komplext ämne som berör många områden,  som driftsekonomi, 
juridik, skatter m.m. Därför bjuder vi nu in till en digital kurs i ämnet. Två av våra jurister från Hushållningssäll-
skapet Juridik, specialister på just generationsskiften, föreläser och svarar på frågor tillsammans med lantbruk-
sekonomerna på Hushållningssällskapet Västra. En länk till mötet kommer att skickas ut dagen före kursen. 

Tid & plats
Digitalt via Teams den 8 december kl. 18.00-20.00

Anmälan
Anmäl dig via Kalendariet på hushallningssallskapet.se/vastra senast den 1 december. 

UTVECKLAS SOM ARBETSGIVARE  
Nätverksträffar för lantbrukare i Värmland

Nätverksträffarna finansieras av Jordbruksverket inom projektet ”Nätverk för ökad livsmedelsproduktion  
i Värmland” och är kostnadsfritt. Vi planerar för cirka 5 träffar under 2021-2022, med uppstart fredagen  
den 10 december kl. 09.00-14.00 på Hushållningssällskapets kontor i Karlstad. Vi avslutar träffen med  
gemensam lunch. På nätverksträffarna kommer vi att ta upp frågor kring bl.a. ledarskap, personalledning,  
arbetsgivarrollen, kommunikation, företagsstyrning och arbetsmiljö. 

Anmälan
Anmälan via Kalendariet på hushallningssallskapet.se/vastra eller direkt till Bengt Andréson, 070-829 09 31 eller 
bengt.andreson@hushallningssallskapet.se senast den 3 december.



MÖT OVE KONRADSSON
En VD med fötterna stadigt  
i myllan

Hushållningssällskapet Västra är djupt förank-
rade i det praktiska lantbruket. Många av råd-
givarna driver egna lantbruksföretag utöver sin 
anställning. Dedt gäller inte minst VD:n själv, Ove 
Konradsson.

Sjätte generationens lantbrukare
Ove Konradssons lantbruksföretag har sin bas på  
Hälsingsgården i Torbjörntorp strax utanför Falköping. 

– Jag tog över gården 1996 som den sjätte genera- 
tionen i ordningen. Då bestod verksamheten av småg-
risproduktion med ca 70 suggor och ungnötsproduk-
tion. Idag har vi 45 inackorderade ston, 40 dikor och 
200 ha växtodling inklusive beten, säger Ove.

Utöver engagemanget som VD och i det egna företaget, 
sitter Ove med i både Jordbruksverkets och Sveriges 
Nötköttsproducenters styrelse.  

Värderar oberoende rådgivning högt
Det faktum att Hushållningssällskapet är en helt obero-
ende aktör har alltid varit en viktig parameter för Ove. 

– Jag blev medlem i samband med generationsskiftet 
1996. Sen dess har vi haft hjälp av Hushållningssällska-
pet vid många olika tillfällen. Det har varit lönsamhets-
beräkningar med lantbruksekonomerna, byggrådgiv-
ning vid byggnationer, förprövningar, markkartering, 
HIR-paket för växtodlingen m.m. Något jag värderar 
högt är att det inte är något säljintresse inblandat. Då 
vet man att man som kund är i fokus och det är ens egen 

lönsamhet som är det centrala. Sen att många 
av rådgivarna, inte bara VD:n i det här fallet, 
driver egna lantbruksföretag vid sidan av, gör 
att det praktiska lantbruket sitter i väggarna. 
Det skapar en stark ryggrad i företaget och en 
oslagbar förståelse för de vi möter varje dag!  
 

Ove Konradsson på sin 
gård utanför Falköping. 

LÄSA OCH TOLKA RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
Du lär dig läsa och förstå din balans- och resultaträkning på ett enkelt sätt, samt hur du gör en jämförelse år till år. 
Kursen genomförs digitalt via Teams den 25 november. 
Anmälan: Anmäl dig via Kalendariet på hushallningssallskapet.se/vastra senast den 18 november.

RISKHANTERING INOM VÄXTODLING TILLSAMMANS MED HANDELSBANKEN
Digital kundträff om efterkalkyler, terminshandel och riskhantering inom växtodling tillsammans med Handels- 
banken. Vi går igenom praktiska exempel på hur du som växtodlare kan hantera risker och med större medvetenhet 
driva ett lönsamt företag över tid. Mer info publiceras på hemsidan inom kort.

HAR DU EN IDÉ DÄR T.EX. MÄNGDEN DIESEL ELLER OLJA MINSKAR? 
Hör av dig till oss så hjälper vi dig reda ut om det finns chans till uppemot 65% i stöd inom klimatklivet! Klimatklivet 
är ett investeringsstöd som naturvårdsverket administrerar för att minska utsläppen av växthusgaser och påskynda 
omställningen från fossila bränslen till förnybara. Enligt budget kommer det finnas lika mycket pengar tillgängligt för 
2022 som för 2021. Öppet för ansökan 8 november – 18 november 2021. Kontakta Niklas Eriksson på 0511-248 33 / 
niklas.eriksson@hushallningssallskapet.se, eller Erik Bertilsson 0511-248 35 / erik.bertilsson@hushallningssallskapet.se 
för mer information.

Det finns mycket att lära!



Hushållningssällskapet Västra
Ventilgatan 5, 653 45 Karlstad
Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara
Vänerparken 13, 462 35 Vänersborg

Vi har kompetens inom lantbruk, landsbygd, miljö och mat. Vår rådgivning är opartisk och  
fristående, det vill säga helt fri från kommersiella och partipolitiska intressen.

hushallningssallskapet.se/vastra 

010-288 01 30
vastra@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Västra

Anders Toftby
0511-248 28

Charlotte Svensson
0521-72 55 94

Bengt Andréson
070-829 09 31

Eric Hallqvist
0511-248 36

Erik Bertilsson
0511-248 35

Gustaf Högberg
0511-248 60

Linus Andersson
0511-248 89

Niklas Eriksson
0511-248 33

Bengt Andréson lämnar över 
stafettpinnen
Bengt Andréson på kontort i Karlstad lämnar efter 22 års 
trogen tjänst hos Hushållningssällskapet över stafettpin-
nen till våra nya ekonomer Bengt-Olov Elfman och Leena 
Möckelind. Bengt började på Hushållningssällskapet år 2000 
och har sedan dess hjälpt många lantbrukare i Värmland 
med ekonomiska frågor. Bengt kommer fortsätta hjälpa till 
på deltid, men kunder ska i första hand vända sig till Bengt-
Olof och Leena framöver. 

Susanne Nemeth
      0521-725 542 

Sandra Posse
Börjar 8 november!

Leena Möckelind 
070-262 60 37

Bengt-Olov Elfman 
073-051 02 80

Hushållningssällskapet 
Västras Ekonomirådgivare 
Din oberoende rådgivningspartner inom lantbruksekonomi
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