
 
 

 
NÖK medlemsbrev Mars 2012 

 
NÖK-vänner! 
 
Tiden rusar iväg. Här i södra Sverige har både lärkan och tofsvipan börjat ruta in sina 
områden. Och anmälningstiden för NÖK-kongressen på Gråsten Landbrugsskole på 
södra Jylland i Danmark går snart ut (1 april). Vihoppas få se så många som möjligt 
av er där den 29 juli – 1 augusti. Som delaktig i planeringsarbetet på plats i Gråsten 
kan jag intyga att både kongressen och medföljarprogrammet i omnejden har 
någonting alldeles extra att erbjuda! 
 
Stöd för resa till Gråsten 
Ett viktigt beslut i syfta att underlätta för barnfamiljer att delta vid kommande 
kongresser togs vid årsmötet 2010. Aktiva medlemmar kan få ett resebidrag på upp 
till 2000 kr per barn efter ansökan till föreningen. Ordförande och sekreterare fattar 
gemensamt beslut i frågan. Beslutet kändes viktigt eftersom hela tanken med NÖK är 
att umgås och knyta vänskapsband över såväl nations- som generationsgränser.  
 
Medlemsavgiften 
För att möjliggöra ovan besrivna satsning på barnfamiljer tog årsmötet 2010 ett 
beslut om en höjning av medlemsavgiften. Den nya avgiften beslutades till 200 kr 
per år från och med 2011. Den årliga inbetalningen gäller inte seniorer i NÖK, de 
födda 1951 eller tidigare. Det innebär att seniorer förväntas betala nästa 
medlemsavgift 2013 då de även fortsättningsvis kommer att betala vartannat år.  
 
För att underlätta kassörens arbete och samtidigt göra det möjligt för oss att lösa 
fördelning av resebidrag ber jag nu er att betala in så snart som möjligt.  
Svenska avd. för NÖKs Plusgiro är 86 03 39-1.  
Glöm ej skriva avsändarnamn! (Ifjol la jag mycket tid på att spåra inbetalningar 
utan namn!) 
Britt Berglund och Per-Johan Svensson behöver inte betala in medlemsavgift för 
2012, eftersom jag lyckats lura dem att betala in två medlemsavgifter ifjol. 
 
Finns det någon som av en eller annan anledning inte önskar kvarstå som 
medlemmar i NÖK är vi tacksamma om Ni meddelar Charlotte eller mig det.  
 

Nya medlemmar 
Vid årsmötet för svenska avdelningen av NÖK, 2010 invaldes följande nya 
medlemmar i föreningen med det villkoret att de kommer till NÖK-kongressen 2012 
Marie Mörk, Ann Nyman, Anki Roth, Kristina Nordeus, Per-Johan Svensson, Sanna 
Soleskog, Magnus Lindberg, Annica Hansson, Patrik Nordgren och Anna-Lena 
Hegrestad.  
 
Nya medlemmar 2012 är Mårten Hetta, Henrik Wahlberg, Thomas Jerneng, Christer 
Ljungkvist och Elin Johansson. Det är med stor glädje vi hälsar er alla välkomna in i 
NÖK. Det kan inte annat än bli bra med ett sånt härligt och kompetent gäng!  



 
Värvning av nya medlemmar 2012 har annars gått ’’så där’’. Jag efterlyser på nytt 
förslag och insatser i värvningskampanjen. Framförallt söker vi lantbrukare från hela 
landet. Behöver ni stöd med information via mejl och/eller telefon till presumtiva 
medlemmar så kontakta gärna Charlotte eller mig . 
 
Hemsidan 
Vill påminna om NÖK’s hemsida www.noek.org. Där finns alltid aktuell info att om 
den kommande kongressen, tidigare kongresser mm. 
 
Inbjudan till kongressen i Gråsten till bifogas. 
 
Många vänliga hälsningar och förhoppningar om att synas i Danmark 
 
Charlotte Sandgren, ordf.  Annica Hansson, sekr. 
  
Tel 0480 172 01   0706 69 16 21 
charlotte.hallensandgren@delaval.com annica.hansson@vxa.se 
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