Knistad herrgård, Skövde

18-19 maj

Svenska Ägg
Årsstämma 2017
Program och anmälan

Välkommen till Svenska Äggs
årsstämma 18-19 maj
Gillar du ägg? Är du medlem i Svenska Ägg? Jobbar du inom
eller i anslutning till äggbranschen?
Då hoppas vi att vi träffar dig på Svenska Äggs årsstämma
den 18-19 maj. Vi ses på Knistad herrgård utanför Skövde!

Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar får vi också internationella utblickar
där bland annat fågelinfluensan är ett aktuellt tema. Det blir rapporter från certifieringsarbetet samt aktuellt från kansliet. Ungefär som vanligt med andra ord.
Men, en skillnad blir det! Vi har bjudit in underhållaren, kåsören och ordvitsaren
av stora mått: Jacke Sjödin. Han kommer att sammanfatta programpunkterna på
sitt eget speciella sätt! Till nöjeskontot kan även lerduveskytte och badmöjligheter
och tillgång till golfbana räknas.

Varmt välkommen 18-19 maj!

Program 18 maj
08.00
Möte packerirådet
09.30
Kaffe
10.00
Välkomna
10.10
Aktuellt från kansliet och veterinären
10.50
Certifieringen – Hur långt har vi kommit
och hur ska det lanseras?
11.20
Marknadsföring av ägget – nu och framåt
11.50
Sammanfattning på rim med Jacke Sjödin
12.00
Lunch
13.00
Årsstämma
13.45
Aktuella produktionsfrågor:
Omsorgsprogrammet – utfall per produktionsform, kommande förändring rörande
beläggningsgrad, kealbone-projekt m m

Program 19 maj
08.30-10.00
08.30-10.00
08.30-10.00
09.30-10.00

Guldkant

Möte producentrådet
Möte kläckeri- och uppfödningsråd
Möte foderrådet
Kaffe

14.30
14.45
15.15
15.35
16.15
17.00
17.15
19.00
19.30

10.00
10.45
12.15

Jacke sammanfattar på rim
Kaffe
Vad påverkar ekonomin i äggproduktionen? – Uppdaterade kalkyler
(Redovisning examensarbete)
Vad har hänt med dioxinhalten i ekoäggen?
Internationella utblickar

Dagen avrundas med mer kul rim
Möjlighet till lerduveskytte samt
bastu, badtunna med mera
Fördrink
Middag

Mer svensk mat för hela Sveriges
tillväxt – vägen mot innovativ,
hållbar och lönsam livsmedelskedja (Kristina Yngwe)
Producentmöte
Avslutning och lunch

SFS-Svenska Ägg välkomnar sponsorer. Sponsorerna håller ner deltagaravgiften
och ger stämman lite extra guldkant. Ta chansen att ge ditt företag fin goodwill
genom att ställa upp som sponsor!
För information och bokning: Kontakta Elisabeth Secher på 070-625 14 63 eller
e-post: elisabeth@secher.pp.se.

Anmälan till:

SFS-Svenska Äggs förenings- och bolagsstämma:

Jag/vi önskar deltaga (kryssa i rutorna).
Torsdag 18 och fredag 19 maj

Enkelrum och hela stämmoprogrammet, 3 000 kr/person

Dubbelrum och hela stämmoprogrammet, 2 750 kr/person

Jag har anmält mig senast den 29 april, och får då 200 kronor i rabatt!

Om du deltar i delar av programmet, kryssar du nedan

Torsdag 18 maj, dagkonferens inkl fm kaffe, lunch och em kaffe, 650 kr/person

Fredag 19 maj, dagkonferens inkl lunch och fm kaffe, 550 kr/person

Jag har anmält mig senast den 29 april,
och får då 50 kronor i rabatt!
Namn:

Namn:

..................................................
..................................................

Företag:

................................................

Faktureringsadress:
Postnr och ort:

...................................

.........................................

Telefon:

.................................................

E-post:

.................................................

Fax:

För dig som kommer
på onsdag den 17 maj:
Logi samt frukost
enkelrum 1 250 kr
dubbelrum 900 kr

Middag med dryck
500 kr

.....................................................

Anmälan är bindande och insändes senast den 29 april till:

Elisabeth Secher, S Ekhamn Näset, 741 91 Knivsta. Fax: 018-34 62 53.
E-post: elisabeth@secher.pp.se. Tel: 070-625 14 63.
Vid avbokning senare än den 11 maj debiteras 50 procent av avgiften.
Vid avbokning senare än den 15 maj debiteras full avgift.

Anmälan till
Lerduveskytte:
18 maj kl 17.45
400 kr

OBS Begränsat antal platser

(Alla priser är exkl moms)

