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Noteringar från möte Vision Häst Värmdö
Torsdag 24 augusti 2006 hos Värmdö Fö re ni ng s råd
Deltagare: Ett tappert gäng om 5 personer samlades i sommarvärmen. Däribland Behroz
Rahimi, utveckllingschef för den sociala ekonomin, Värmdö kommun.

Tränings-/tävlingsarena
(delt agar e Anna-K arin Nylander, 070-6219943, Kenneth Bäck, Ann Ze t t erqvist,
Ulf Samuelsson och Isab elle Ö b erg)
Det preliminära mötet för markägare och andra intressenter är ej genomfört utan uppskjutet då
gruppen behöver ta fram ytterligare underlag. Vissa underhandskontakter har dock förts med
några markägare.

Ko mmunikation/information
(delt agar e M onica Kjellman, monica. kjellman@swe co. se, Catharina BolmérKarlsson, Ann Jakobsson och Cecilia "Cissi" L agin.)
Freningsdagarna genomföras av Värmdö Föreningsråd 9-10 september. Vision Häst Värmdö
kommer att delta med ridning för barn genom stall Beatelunds försorg och monter genom
Värmdö Ridklubbs försorg.
Monica Kjellman arbetar vidare med hemsidan efter att ha fått bildmaterial o annat av Eva.

Utfrågning politiker inför valet
Värmdö Föreningsråd har inbjudit samtliga politiska partier till en hearing den 9 september på
stora scenen vid Strandvik gällande idrottsfrågor. Vision Häst kommer genom ett par personer
vara med och ställa frågor. I möjligaste mån kommer vi också att redovisa dem sedan.

Hästun derstödd tera pi
Ett första projekt gällande dagligverksamhet för vuxna med funktionshinder i stall- och
gårdsmiljö håller på att ta form. Mer info om detta kommer vid nästa möte.

Utveckling av nätverket Vision Häst Värmdö
Vi diskuterade en del kring möjligheterna att få ekonomiskt stöd så att vårt arbete kan gå framåt
lite fortare. Behroz Rahimi nämnde strukturfondspengar via ESF-rådet (EU) till förprojektering.
Styrgruppen för VHV ska träffa Behroz och diskutera detta vidare.

Nästa möte tisda g 1 0 oktob er kl. 1 8.3 0
Är det någon som är stor motståndare till detta datum, så meddela mig genast.
Plats: Gustavsgården, Trallbanevägen 3, Gustavsberg.
Notera datumet redan nu i din almanack - inbjudan med program kommer senare.
Vid tangenterna
Eva Bergström, eva@varmdoforeningsrad.se,
070-716 27 17

