Till stödmedlemmar och andra som visat stort intresse av Hästföretagarna
Hej!
Vi vill med några rader informera dig/er om vad som hänt sedan sist och vad som är på gång
i Hästföretagarna (HF).
HF är ungt och ännu i ett uppbyggnadsskede. Mycket kraft och tid har lagts och läggs på att
hitta struktur och arbetsrutiner som fungerar för att organisationen skall växa och bli stark.
Styrelsen består av aktiva företagare inom häst och det engagemang som sker inom HF i
dagsläget är i hög grad ideellt. Detta gör att vi tar ett steg i taget och låter organisationen
växa i den takt som är möjlig för att, om möjligt, slippa ”växtvärk” under resans gång. Hur
vårt arbete fortskrider kan ni dels följa på vår hemsida www.hastforetagarna.se där vi lägger
ut allmän information och våra synpunkter i aktuella frågor, dels via en grupp på Facebook
som bär föreningens namn.
Precis i dagarna hade HF sitt senaste styrelsemöte i Falkenberg. Det var ett möte från lunchtill-lunch med många diskussioner och bra beslut. Såhär i inledningen måste krut både läggas
på hur man utformar det dagliga föreningsarbetet och får en bärkraftig ekonomi likväl som
att diskutera visioner och ståndpunkter i viktiga frågor.
Något vi arbetat mycket med under detta första år är att få officiell representationsplats i
olika sammanhang inom där det är av godo att vi syns och hörs.
Här följer de som är klara såhär långt:
1. Skatteverkets referensgrupp rörande hästnäringen
2. Landsbygdsdepartementets samarbetsgrupp inom hästfrågor där vår vice ordförande
Annelie Andersson var och presenterade HF och diskuterade allemansrätten.
3. Hästhållningens Yrkesnämnd (HYN) är vi numera del av och vi medverkade också vid ett
medlemsmöte i november där vi givetvis finns på plats. (www.hyn.se)
4. Landsbygdsnätverket som drivs av Jordbruksverket (www.landsbygdsnatverket.se).
4. Vi väntar på svar från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) där vi slutet av september
var och presenterade oss. (www.nshorse.se)

5. Jordbruksverkets hästreferensgrupp hade möte i november där vi presenterade vår
organisation och nu väntar vi på svar om fortsatt deltagande.
Arbete i sommar/höst
I sommar har debatten om allemansrätten varit högaktuell. HF har skrivit ett inlägg som
spridits till media och vi har synts på flera ställen i olika media, bl a en helsida i Tidningen
Ridsport. Två i styrelsen närvarade vid ett möte på Borås hästmässa rörande allemansrätt
som anordnades av Nationella nätverket för ridleder.
Vi deltog vidare med en representant vid Landsbygdsgalan 2011 i Stockholm i november där
man bl a diskuterade det kommande Landsbygdsprogrammets utformning i EU 2014-20. Vi
var också representerade i Skara på ett möte med Länsstyrelsen där man utvärderar
särskilda EU-stöd som givits hittills till hästföretag. Styrelsen är även ute regionalt på andra
hästdagar och träffar medlemmar och lyssnar av vad som är aktuellt för våra medlemmar.
Marknadsföring
Vi kommer under hösten att vara med på flera olika hästevenemang. Vi har tagit fram en
egen logo som du ser i detta brev, enkla broschyrer samt några rollups. Vi har synts både på
Hästmässan i Borås och på Elmiamässan. I samband med Elmia höll Margareta Bendroth
(styrelseledamot) ett föredrag i hur man kan göra sitt hästföretagande till en bättre affär bl a
genom mekanisering av drift.
I samband med Globentävlingarna fredagen den 25/11 träffas vi på Quality Hotel Globe
mellan kl. 16-18.30. Här kommer det finnas möjlighet att träffa representanter från styrelsen
och diskutera och lyfta frågor. Vi bjuder på något att dricka och tilltugg.
Vid mässan Euro Horse i Göteborg 23-26 februari 2012 har du som företagare möjlighet att
vara med till ett bra pris. Hör av dig till vår infoadress så förmedlar vi kontakten. HF kommer
även att medverka i Hästföretagarforum som arrangeras för tredje året torsdag den 23
februari 2012. Du som är medlem i HF har redan nu möjlighet att boka biljett till
Hästföretagarforum. Bokar du din biljett via oss får du 100:- i rabatt på deltagaravgiften.
Begränsat antal platser, maila till hingststation@telia.com . Läs mer om dagen här:
http://www.goteborghorseshow.com/hastforetagarforum-2012/
Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen med synpunkter och frågor. HF är till för
hästföretagare av hästföretagare. Våra e-postadresser hittar du på vår hemsida under
Kontakt eller så mejlar du till info@hastforetagarna.se.
Hösthälsningar från ordförande Aja Blomberg-Andersson

