Årsmöte och hästföretagarträff
Nyhetsbrev Skara Hästland februari 2019

Välkomna till årsmöte med Skara Hästland måndagen 4 mars kl 18.00. Lokalen är
elevrestaurangen på Axevallatravet (ingång till höger om entrén i huvudbyggnaden).
Vid årsmötet blir det bland annat val av ny ordförande i Skara Hästland, eftersom Diana
Svensk har meddelat att hon inte kandiderar för omval.
Har du förslag på kandidater till styrelsen så hör av dig till Petra Alm i valberedningen,
petra@svehast.se. I valberedningen för Skara Hästland sitter också Anna Sundbom.
Anmäl gärna att du kommer till årsmötet genom att maila till anna.nyberg@skarahastland.se
senast fredag 1 mars, så att vi vet för fikats skull.

Redan dagen efter årsmötet, alltså tisdag 5 mars, bjuder vi in till ännu en
Hästföretagarlunch som en aktivitet i Häståret.
Träffen sker kl 12-14 i Sponsorrummet, högst uppe i huvudbyggnaden på Axevallatravet.
Kostnaden för träffen inklusive lunch är 150 kronor, vilket faktureras alla anmälda efteråt.
Det är lunchtrav på Axevalla denna dag.
Vid förra träffen var det många som ville veta mer om de andra närvarande. Därför gör vi nu
plats för ett antal deltagare att presentera sin verksamhet på 5 minuter.
Du kan välja om du bara vill prata, eller om du också vill visa bilder. Projektor och dator finns.
Anmäl ditt intresse för att göra en presentation så snart som möjligt. Först till kvarn!
Bindande anmälan till lunchen senast torsdag 28 februari.
Anmäl till anna.nyberg@skarahastland.se och skicka med faktureringsuppgifter samt
önskemål om specialkost.
Den första hästföretagarlunchen ägde rum 16 januari, och samlade över 40 personer.
Jätteroligt! Vid träffen samlade vi in förslag på vad ett hästföretagarnätverk skulle kunna
arbeta med. Regelbundna träffar var ett önskemål, utbildningar och tematräffar var andra
förslag. Du kan hitta hela listan på förslag på Skara Hästlands hemsida.

Ett samlat kalendarium med allt som händer i vårt område var ett av alla förslag som
väcktes, och det är en prioriterad fråga även för Skara Hästlands styrelse.
Vi kommer att uppdatera kalendern på Skara Hästlands sida med det vi hittar, och du får
gärna bidra genom att maila in evenemang du arrangerar eller känner till, och som är öppna
för fler än exempelvis medlemmarna i en förening. Maila tips till Anna Nyberg, se adress
nedan.
Vi kommer också att skapa en Hästföretagargrupp på Facebook. Håll utkik!

Häståret löper vidare under 2019, med både större och mindre evenemang.
Malin Fahlesson fortsätter arbeta med projektet, och även Anna Nyberg kommer att delta i
arbetet under året.
Hör gärna av dig till oss med tips på aktiviteter!

Har du synpunkter eller frågor om Skara Hästlands verksamhet, är du alltid välkommen att
höra av dig.

Anna Nyberg
Kommunikatör för Skara Hästland
anna.nyberg@skarahastland.se
Tel 070-663 13 33
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