
Digital framtidsspaning 

Enkät om coronan på gång 

Nyhetsbrev Skara Hästland maj 2020 

Sedan sist har vi genomfört temakvällen om hållbara hästar 10 mars, samt ett årsmöte som 

hölls digitalt. 

Den planerade framtidsspaningen i mars fick vi tyvärr ställa in på grund av coronan, men nu 

finns en ny chans att få ta del av detta: 

 

 

 

 

Årsmötet den 30 mars innebar att vi tackade av ordinarie styrelseledamöterna Åse Ericson 

och Alice Thorvald samt suppleanterna Kristina Pryssander och Helena Stadin som inte 

kandiderade för omval. Ny i styrelsen är Jonaz Frändén med Kristina Johansson som 

suppleant. Vi har minskat antalet ledamöter med en person. 

Gunnel Marwén Kastenman omvaldes till ordförande. 

Listan på styrelsen finns på Skara Hästlands hemsida. 

På årsmötet beslutades också om att medlemsavgiften delas upp i en 

medlemsdel och en servicedel, där moms läggs på. Servicedelen innebär 

att medlemmarnas företag/organisation presenteras på hemsidan. Kolla 

gärna så att uppgifterna är aktuella! Vi kommer också att arbeta vidare 

med att bygga ut medlemserbjudandena. 

Aktuellt just nu är att vi förbereder en enkät till hästföretagare för att 

kartlägga effekterna av coronan, samt fortsätta bygga nätverk mellan 

hästföretagare i Skaraborg/Västra Götaland. 

Var står hästnäringen om 

tio år? Vilka utmaningar 

har vi framför oss?  

Och hur effektiv är du i 

ditt hästföretagande? 

Kanske behöver du gå på 

slöserijakt? 

Tisdag 19 maj kl 12.30-15 

arrangerar HNS en digital 

konferens för alla som 

arbetar inom 

hästnäringen. Det är 

gratis men föranmälan 

krävs. 

Anmäl senast 17 maj via 

www.hastnaringen.se 

 

Faktura om 

medlemsavgift har 

skickats ut. 

Har du inte fått någon 

faktura, hör av dig! 

http://skarahastland.se/om-oss/styrelse/
https://hastnaringen.se/valkommen-pa-digital-konferens-kompetens-i-samverkan/
https://hastnaringen.se/valkommen-pa-digital-konferens-kompetens-i-samverkan/


Ett nationellt arbete för att bygga upp ett hästföretagarregister är också på gång. Det är 

gratis att registrera sig, så det uppmanar vi förstås alla att göra! Föreslå också gärna fler 

kategorier. Det finns ett antal hästrelaterade verksamheter som inte riktigt passar in i mallen 

som den ser ut nu. 

Du hittar registret hos hästorganisationernas samarbete Gilla Häst 

Här hittar du registret 

 

 

Hör gärna av dig med tankar och förslag till oss! Kontaktuppgifter till styrelsen finns på 

hemsidan. 

Hästhälsningar 

Anna Nyberg, kommunikatör för Skara Hästland 

anna.nyberg@skarahastland.se Tel 070 663 13 33 

 

 

 

Senaste nytt finns på www.skarahastland.se och på Skara 

Hästland på Facebook 
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