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NÖK-vänner! 
 
Tiden rusar verkligen iväg. NÖK-Mötet i Höfn på Island i somras känns redan som ett 
avlägset men ack så trevligt minne. Antalet deltagare var imponerande högt, ca 200 
st, inte minst med tanke på den långa resvägen. Framför allt danskar och norrmän 
var väl representerade. Vilket kändes bra med tanke på de ansträngningar som 
islänningarna hade gjort. Den svenska delegationen var visserligen naggande god 
men betydligt mindre till sin omfattning. Vi som var där kunde dock glädja oss åt ett 
minne för livet. Islänningarna hade, som sagt, verkligen bjudit till och såväl det 
fackliga programmet som kringarrangemangen fungerade oklanderligt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material från föreläsningarna står som vanligt att finna på NÖK’s hemsida 
www.noek.org/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Som sedvanligt avhölls årsmöten för de olika avdelningarna i samband med 
kongressen. 
 
Vid årsmötet för svenska avdelningen av NÖK, 2010 invaldes följande nya 
medlemmar i föreningen med det villkoret att de kommer till NÖK-kongressen 2012 
som anordnas den 29 juli – 1 augusti 2012 på Gråsten Landbrugsskole på södra 

http://www.noek.org/2010


Jylland i Danmark. Marie Mörk, Ann Nyman, Anki Roth, Kristina Nordeus, Per-
Johan Svensson, Sanna Soleskog, Magnus Lindberg, Annica Hansson, Patrik 
Nordgren och Anna-Lena Hegrestad.  
 
Det är medstor glädje vi hälsar er alla välkomna in i NÖK. Det kan inte annat än bli 
bra med ett sånt härligt och kompetent gäng!  
 
Ett viktigt beslut i syfta att underlätta för barnfamiljer att delta vid kommande 
kongresser togs vid årsmötet. 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.  
 
För att möjliggöra satsningen på barnfamiljer tog årsmötet ett beslut om en höjning 
av årsavgiften. Den nya årsavgiften beslutades till 200 kr per år från och med 2011. 
 

Medlemsavgiften 
Avgiften är således 200:-/år för såväl aktiva som för senioraktiv medlem enligt beslut 
på årets kongress. Betala in direkt så blir det inte glömt!  
Svenska avd. för NÖKs Plusgiro är 86 03 39-1. Glöm ej skriva avsändarnamn! 
Det finns enstaka medlemmar som ej bevistat möten under tre eller fler möten. Vi är 
tacksamma om Ni meddelar om Ni önskar kvarstå som medlemmar i NÖK.  
 

Hemsida 
Vill återigen berätta om NÖK’s hemsida www.noek.org, som nämnt ovan. Den sköts 
av den danska avdelningens sekreterare. Där kommer aktuell info att finnas om den 
kommande kongressen, tidigare kongresser mm. 
 
Protokoll och Uppdaterad medlemsförteckning samt Inbjudan till kongressen i 
Gråsten till bifogas. 
 
 
Många vänliga hälsningar 
 
Charlotte Sandgren, ordf.  Annica Hansson, sekr. 
  
Tel 08- 790 58 77   0706 69 16 21 
charlotte.sandgren@svenskmjolk.se  annica.hansson@hansahusdjur.se 
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