HÄSTFÖRETAGARNA
branschorganisationen för företagare inom området häst
Nu har äntligen hästföretagarnas egna nationella branschorganisation startat!
SYFTET MED HÄSTFÖRETAGARNA är bl. a. att företräda branschen i kontakter med det
offentliga, arbeta för större förståelse i generella frågor viktiga för branschen, aktivt driva
utvecklingsarbete i för branschen viktiga frågor som t.ex. ekonomi, djurskydd, arbetsmiljö
och verksamhet på annans mark, samt finnas som stöd för företagare i branschen.
I SAMBAND MED ett startmöte i Kungsbacka den 4 december valdes en interimsstyrelse på
8 personer. Den styrelsen arbetar fram till den stora föreningsstämman som äger rum i
mitten av april. Kom gärna med förslag om vilka frågor du tycker är viktiga att föreningen
arbetar med! Mejla in dina synpunkter till föreningen på info@hastforetagarna.se eller
kontakta någon i interimsstyrelsen.
EN HEMSIDA är under uppbyggnad, adressen är www.hastforetagarna.se.
PÅ FACEBOOK finns en aktiv grupp med föreningens namn som du kan ”gilla” och
komma med förslag till. Där kan du också föra en dialog med interimsstyrelsen och andra
personer som är aktiva på sidan!
VILL DU BLI MEDLEM så skriv till föreningens info-adress eller ring till sekreteraren om
du inte har tillgång till e-post. Medlemsavgiften (ej serviceavgiften) för 2011 är 300 kr. Det
går också bra att betala in avgiften på bankgiro 691-‐8965. Ange då företagets namn, telefon
och e-postadress så att vi i efterhand kan få fram övriga nödvändiga uppgifter till
medlemsregistret.	
  Efter föreningsstämman blir det klart hur stor den föreslagna
serviceavgiften blir. Interimsstyrelsen skissar också på ett förslag till ”rookiemedlemskap”,
d.v.s. ett medlemskap riktat till personer som ännu inte startat sitt företag men som ändå vill
få kontakt med kollegor på ett tidigt stadium.

Forts s 2.

INTERIMSSTYRELSE 2010-2011
Ordförande - Aja Blomberg-Andersson, hingststation@telia.com, 070-332 69 60
Vice ordförande - Annelie Andersson, info@pfm-steamandclean.com, 070-678 68 31
Sekreterare - Åse Ericson, ase@aseericson.se, 070-324 11 11
Kassör - Peter Wirtberg, peter.wirtberg@telia.com, 073-392 00 10
Ledamöter:
Margareta Bendroth, margareta.bendroth@telia.com, 070-644 28 76
Maria Kjellberg, maria@tjuvkilmellangard.se, 070-445 19 24
Annika Larelius, annikalarelius@hotmail.com, 070-508 62 17
Helena Richardsson, stalladam@googlemail.com, 073-655 40 29

DEN VALBEREDNING som valdes på mötet tar gärna emot förslag på personer till
ordinarie styrelseposter. Ring eller mejla någon av dem om du har förslag. En bred
representation, både vad det gäller geografisk placering och inriktning av företagande, tror
vi är av godo.
Eva Bergström, Hästplaneraren, Värmdö, eva@visionhastvarmdo.se, 070-716 27 17
Pepijn Ott, Laholm, pepijn@ocstables.se, 0738-‐27	
  22	
  41
Annelie Werelius, Gällstad, melsappaloosas@telia.com, 0321-700 87	
  
Agneta Åkerberg, Falkenberg, agneta@nib.se, 0346-51 493, 0709-85 14 93

Å styrelsens vägnar, Åse Ericson 2010-12-15

