Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Medlemsbrev
Hej Hästplaneraren!
Här kommer lite information
från Hästföretagarna och vad
som står på agendan för
tillfället.

Som företagare med häst händer det ju mycket hela tiden, och som ni alla vet blir också
kraven på oss ständigt fler och från olika håll.
Från HFs sida försöker vi påverka myndigheterna i frågor som berör våra medlemmar,
alltså du och jag. Vilket nu i höst har resulterat i att vi svarat på remisser gällande nya
hästpassförordningen och gödseldirektiv. Våra styrelseledamöter är också med på möten
med de olika myndigheterna och aktörerna inom hästnäringen, för att kunna bidra med
kunskap och kompetens från ett hästföretagarperspektiv.
Ett av våra mål i Hästföretagarna är ju att kvalitetssäkra professionellt hästföretagande. Vi
har nu äntligen kommit igång med detta arbete i samverkan med HNS och LRF Häst. Vi
har också ett projekt som Beata Ramsay i styrelsen har arbetat fram som vi hoppas skall
kunna finansieras inom kort som handlar om stöd till Verksamhetsutveckling och
kvalitetssäkring i hästföretag nedan har ni ett utdrag ur projektidén.
Hästföretagarnas mål är att Sveriges hästföretagare ska vara konkurrenskraftiga och
professionella och leva upp till sina kunders behov och de normer och krav som gäller för
modernt hästföretagande. Vi vill därför erbjuda Sveriges hästföretagare systematiska
digitaliserade hjälpmedel för utvecklingen av sina företag med från syftet att uppfylla
kunders behov och branschens normer och krav.
Efter vårens arbetsmiljöinspektioner hos hästföretag och höstens debatt om dåliga
arbetsvillkor för anställda i näringen, har frågan om arbetsgivare ansvar och vita löner
blivit än mer aktuellt och viktigt för oss att arbeta med. Detta gör vi givetvis i samverkan
med andra hästorganisationer och vi har gemensamt via media talat om att vi tar frågan
på största allvar. Arbetsmiljöverket kommer att fortsätta granska hästnäringen under de
närmsta två åren vilket gör att vi tror att det kommer behövas stöd och hjälp till er som
företagare.
Regional samverkan har under hösten hittat olika lösningar ute i vårt avlånga land och det
är ett ypperligt tillfälle för dej som företagare att träffa likasinnande i ditt närområde. Håll
ögonen öppna på vår FB sida där vi lägger ut när det finns träffar på gång. Kommer det
upp frågor när ni är iväg så kontakta gärna oss i styrelsen så vi kan lyfta din fråga ett
snäpp till. Kontaktuppgifter finns på hemsidan www.hastforetagarna.se
På vårt senaste styrelsemöte hade vi även uppe frågan om hur vi som hästföretagare kan

vara behjälpliga för alla de flyktingar som kommer till Sverige nu. Att hästen har en positiv
inverkan på människor vet vi ju och många av oss har tätortsnära företag och där finns
möjligheter att göra en insats. Vi kommer under november månad att träffa
Arbetsförmedlingen i Halland för att börja titta på möjligheter för praktik för nyanlända.
Är du företagare inom hästturism är du ”inne” nu när nästa trend inom turismen är
”outdoor turismen”. Läs mer om Ulrika som är med i HFs styrelse och företagare inom
hästturism på vår hemsida.
Har du en hästföretagarkollega som ännu inte är medlem i Hästföretagarna? Tipsa gärna
om oss och blir din kollega medlem nu gäller medlemskapet för hela 2016. Enklast är att
lösa medlemskapet direkt på hemsidan.
Härliga hösthälsningar
Aja Blomberg Andersson /ordförande

Hästföretagarna snappar upp, vill du vara med och ta del av resultatet eller hjälpa till att
påverka hästbranchen? Kontakta oss!
info@hastforetagarna.se
telefon 070-332 69 60 (Aja Blomberg.Andersson).

hastforetagarna.se

Här deltar du i debatten,
använder kollegorna
som bollplank, och
utbyter erfarenheter,
skapar nya kontakter
mm.

Känner du fler
Hästföretagare som vill
vara med och påverka
Hästsverige? Skicka
vidare

http://hastforetagarna.se/

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i branchorganisationen Hästföretagarna. Skulle du vilja
avsluta din prenumeration, klicka här.

