
Verksamhetsberättelse för FSM 2021: 
 

Föreningen hade vid årets slut 137st aktiva medlemmar, 1st seniormedlem och 

18st passiva medlemmar. 

 

Styrelsen har under året haft 6st protokoll förda möten och 2st möte med AU-gruppen 

4st av mötena har varit digitala och 2st fysiska, AU-mötena har varit digitala. 

 

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med medlemskap i Ceettar eller att vi skulle 

söka medlemskap i LRF-entreprenad. 

Det blev att vi sökte medlemskap i LRF-entreprenad, där vi blev hjärtligt 

välkomna som ny invald medlem, och fick även en styrelseplats. 

 

Årsmötet blev tyvärr digitalt eftersom corona pandemin pågick och årsmötet var den 

10 mars 2021 där vi hade uppkoppling med hjälp av LRF-entreprenad. 

26st medlemmar var uppkopplade och med på mötet. 

LRF-entreprenad hade även en redogörelse om deras verksamhet för oss, 

detta var hur de bedrev sin verksamhet för oss som medlem. 

 

Vi har även haft extra årsstämma, där nya stadgar godkändes. 

Detta pga. att man måste ha två årsmöten. 

 

På det konstituerade mötet efter årsmötet röstades det fram en ny ordförande Joachim Grahn, och vi 

tackar förra ordföranden Sven Svensson för hans tid som ordförande. 

 

Föreningen har även haft en digital temadag där Lena Andersson Gröna arbetsgivare 

och Sasha Jovanovic från Telenor 

 

Sponsor har föreningen endast haft en och det är Telenor, detta år eftersom inga 

aktiviteter har kunnat genomföras. 

 

En ny hemsida har också jobbats fram, medlemssidan är på plats och löpande information finns. 

 

Eftersom priserna i stort låg still gjordes inte något nytt kalkylhäfte. 

Utan alla fick själva hålla koll på prisbilden. 

 

Utställningen på Borgeby fältdagar blev inställd pga. pandemin, men vi jobbar på att det blir en 

utställning 2022. 

 

Samarbetet med räddningstjänsterna jobbas det vidare på, där de medlemmar som vill vara med har blivit 

uppsatta på en beredskapslista. 

 

FSM har kollektiv prenumeration på Landbrugsledaren o Maskinstationstidningen. 

FSM har även avtal med Telenor, kontakt tas med Tomas Nilsson, Nilssons Maskinstation. 

Förmånsavtal finns även med Autoexperten och Elite oil. 

 

Föreningen bokade även studieresa till Tyskland men tyvärr blev den inställd pga. pandemin. 

 

Styrelsen FSM. gm Per-Olof Martinsson o Joachim Grahn 

 

  


