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Nyhetsbrev från Svenska IFYE-klubben 

Hej IFYE vän!                                                                      
 
Du som får detta brev har som 4H-are varit IFYE någonstans i välden.  
 
Styrelsen för IFYE klubben består av följande personer: 
 
Kristina Karlsson - Halland, ordförande 
Fia Ihrfors – Stockholm, vice ordförande 
Jörgen Andersson – Halland, kassör 
Karl-Eric Nilsson – Västra Götaland, sekreterare 
Gunnar Forsgren – Västerbotten, ledamot 
AnneMarie Aeberhard – Kronoberg, ledamot tillsammans med sambon Tomas Johansson 
 
Ella Lie Jennersjö, suppleant –Stockholm 
Fanny Larsson- Auna, suppleant – Norrbotten 
Sara Lagerstedt, suppleant – Halland 
 
Styrelsen har även i år tvingats ta ett tråkigt beslut, vilket innebär att vi varken skickar någon 
på utbyte eller tar emot IFYE-s från andra länder. Anledningarna är både fortsatt spridning av 
Covid samt det oroliga läget på grund av kriget i Ukraina. 
 
Har du anmält dig till årets Europeiska konferens i Finland den 16 – 23 juli? 
Det går fortfarande att anmäla sig https://ifye.fi/conference2022/registration/ 
Låt oss få veta så kanske vi kan samordna restiderna dit.  
 
Klubben har idag 216 ständiga medlemmar och 4 årliga vilket skulle kunna vara många flera. 
Har du glömt att betala för i år, så är bankgirot 5551-5498 
Medlemsavgiften är 130 kr för årlig och 1 300 kr för ständigt medlemskap. 
 
 
Om Du flyttar eller byter mailadress så meddela ny adress till Jörgen på mailadressen: 
jorgen.forlanda@gmail.com 
 
Europeiska konferenser kommande år är: 
2023 Österrike kombinerad med världskonferens 
2024 Tyskland 
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2025 Wales 
2026 Estland 
 
Årets höstträff blir den 30 september – 2 oktober i Vännäs, Västerbotten.  
Inbjudan och program kommer senare.  

På senaste årsmötet framkom önskemål om att anordna en bussresa till höstträffen. Vi har 
klart med tre busschaufförer som kan köra. Rutten bestäms när vi vet vilka som vill åka med.  

Bussen utgår från Tingsryd torsdag den 29 september, sen eftermiddag. Vägval görs efter var 
passagerare lämpligast kan ansluta. Bussen stannar i Uppsalatrakten för övernattning på 
vandrahem eller motsvarande. Vi lämnar Uppsalatrakten ca kl 9.00 för att möjliggöra för 
påstigande som ansluter där, att hinna på morgonen. Ankomst till Vännäs sen eftermiddag.  
Återresa på söndagen, efter intagen lunch. Då kör bussen hela vägen söderut med stopp för 
avstigning och mat. Bussen anländer till Småland vid midnatt.  

Anmäl ditt intresse redan nu så att vi kan fortsätta planeringen för detta till: 
Kristina.i.karlsson@outlook.com 
 
Utbyten 2023 
De länder som styrelsen prioriterar utbyten med i Europa är Schweiz och Storbritannien. 
Utanför Europa riktar vi in oss på USA, där 4H är stort och vi har ett bra samarbete med dem.  
 
Vi vill slå ett slag för att alla som varit IFYE sprider information om IFYE utbytet, på olika 
träffar inom 4H. 
 
Kontakt med Svenska IFYE klubben 
Har du några frågor, idéer eller funderingar så hör gärna av dig till 
Ordförande Kristina Karlsson, 0706-665691, kristina.i.karlsson@outlook.com 
 
IFYE-klubbens hemsida: www.4h.se/ifyeklubben/    Vår mailadress är:  ifye@4h.se 
 
Vill du att vi ska lägga bilder och en berättelse om din IFYE resa på hemsidan, så skicka det till 
antonia.mossberg@4h.se 
 
Vi finns även på facebook ”We are all Swedish IFYES” 
 
IFYE kram till Dig och alla! 
 

Styrelsen genom Kristina         
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