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Nu ska vi starta upp något nygammalt här i Angusföreningen – sammanställa det
senaste och informera er medlemmar om det! Målet är att hålla medlemmar
informerade om vad som händer och vad som är på gång! Styrelsen har valt in Miranda
Lysell som adjungerad i styrelsen. Miranda skall bland annat ansvara för mail info. Ni
hittar en presentation av Miranda längst ner.
Styrelsen hade i förra veckan ett två dagars styrelsemöte på Fogdegården i Östergötland
En lång dagordning avhandlades under dessa dagar.
Något som först inte skulle bli av blir nu av, nämligen Mila 2018. Mila-utställningen hålls
som vanligt på Mila-mässan i Malmö och datumen som gäller är 15-17 februari. Vi hoppas att
ni Angus uppfödare passar på att ställa ut era bästa djur. På NAB hemsidan kommer mer
info att läggas ut gällande anmälningar mm. Föreningen lämnar transportbidrag på 1.000 kr
per djur till utställningen.
På mötet diskuterade vi import av sperma. Då väldigt många doser togs in ifjol och inte så
många doser är registrerade som använda än, tror vi att många har kvar doser att använda.
Med det som bakgrund avvaktar vi import av nya doser.
Årsmötet 2018 kommer att hållas som ett 2-dagars möte i Skåne under våren, mer exakt
tid och plats meddelas senare.
Med det vill vi tacka för uppmärksamheten och hoppas att ni har en bra höst trots väldigt
blöt väderlek!
Hälsningar från Angusföreningen genom Mattias Wistrand, kassör/sekreterare

Hej! Miranda Lysell heter jag. Nyinvald som
adjungerande styrelseledamot. Är 45 år med
Engelsk ursprung. Tillsammans med min man
Einar, bedriver jag en avelsbesättning på
Hereford (60-tal moder djur sedan 2002) och
Angus (ett 10-tal sedan 2012) Driver även en
butik där jag säljer utrustning som behövs för
utställning av djur. Har hand om NABs hemsida
och Facebook samt World Hereford Councils
hemsida, Facebook och Twitter.
Har arbetat mycket aktivt hos Svenska Herefordföreningen i 15år och slutade där
tidigare i år (haft hand om hemsidan, tidningen, sekretariat mm).
Jag är mycket avelsintresserad och driven där det gäller marknadsföring av våra
raser båda i skrift och på utställningar. Min största merit hittills i Angusvärlden är
när jag var en av domarna på Världschampionatet 2016. Men det jag är mest stolt över
är mina fyra vinster i SM i Showmanship (2st togs med min favorit Angusko, Erinda)
samt en vinst i Danska Mästerskapet.
Det var jag det! Hoppas vi ses i Angus montern på Mila!

