Nyhetsbrev mars 2018

Hästföretagare och evenemang sökes
Hur många hästföretag finns det i Skara och dess
grannkommuner? Det tänker vi ta reda på under våren. Till detta behöver vi hjälp!
Ta dig en stund och tänk efter vilka hästföretag du känner till i din omgivning –
inackorderingsstall, foderproducenter, hovslagare, försäljare av hästsportartiklar,
veterinärer, travtränare, ridhusleverantörer, kiropraktorer och unghästutbildare – allt är av
intresse!
Maila sedan din lista till anna.nyberg@skarahastland.se. Vi tar sedan kontakt med alla vi får
tips om, innan vi publicerar några uppgifter.
Vi som är verksamma inom hästsektorn vet att det är en livaktig sektor, men det är inte alltid
tydligt för omvärlden. Bara att kunna berätta om antalet hästföretag är värdefullt! Tanken är
också att kunna bygga ett register av hästföretagare kring Skara.
Under 2018 vill vi bli bättre på att sprida kunskap om evenemang och aktiviteter inom
hästsektorn. På Skara Hästlands hemsida finns en evenemangskalender, och du kan vara
med och fylla på den.
Du kan själv gå in under Kalender på hemsidan och lägga in information om evenemang,
eller maila info till anna.nyberg@skarahastland.se så lägger jag ut det.
I dagarna får alla medlemmar förhoppningsvis en faktura på medlemsavgiften för 2018. Hör
av dig om inget brev dyker upp!
Mycket spännande är på gång i år. Senare i vår presenteras resultatet av en utredning kring
gödselhantering. Målet är att komma fram till lönsamma och hållbara sätt att ta hand om
gödsel. När utredningen är klar i vår kommer alla Skara Hästlands medlemmar att bjudas in
till ett informationsmöte.
Den nya ridanläggningen hos Skaraortens Ryttarförening på Skålltorp kommer att stå klar
under våren och så småningom blir det en ståtlig invigning av bygget.
Vi planerar också att arrangera en politikerträff för att visa politiken kraften i hästnäringen
och hästsektorn, samt lyfta de problem som näringen får stångas mot.
Måndag 26 mars är det dags för årsmöte.

Årsmöte i Skara Hästland
Måndag 26 mars kl 19
i Källarrestaurangen, Axevalla

Vill du skicka motioner till årsmötet är sista
dag i dag, 5 mars.
Vi vill gärna att du anmäler dig till årsmötet,
så att vi kan köpa rätt mängd fika. Anmäl dig till kontakt@skarahastland.se

Välkommen att höra av dig med tankar, frågor och förslag, till mig eller någon i styrelsen.
Styrelsen i Skara Hästland
genom
Anna Nyberg, kommunikatör
070-663 13 33
anna.nyberg@skarahastland.se

Senaste nytt, kontaktuppgifter till
styrelsen och mycket annat hittar
du på www.skarahastland.se

