FNH-KRONOBERG INBJUDER TILL
ÅRSMÖTE 2015!!!!
DATUM: lördagen den 14 mars
TID: kl.15.00
PLATS: Församlingshemmet i Alvesta.
PROGRAM:
Årsmötesförhandlingar med bl a 2 nya val i styrelsen.
Mötet följs av bildvisning och konstutställning med Vera Vasileva- Mästare på hästar.
Diplom delas även ut gällande hästarna: Nitro och Höst-Dimma för FKP och Amos för KBI.

Vi avrundar mötet med smörgåstårta och kaffe med kaka!
Anmälan görs till:

Yvonne 0470-915 12, 070-606 57 09 eller
Wiktoria 070-605 76 44
Sista anmälningsdatum: söndag den 8/3.
Pris för förtäring / person: 80,00
OBS! SKALL FÖRBETALAS TILL BANKGIRO: 744-5299,
märk betalningen med för och efternamn
Det går självklart bra att endast delta på årsmötet utan förtäring,
men föranmäl gärna ändå så vi vet hur många som kommer.

MOTIONER som ska gå via distriktet ska vara distriktets styrelse tillhanda den 23/2 2015.
Mall och info till att skriva motion finns på hemsidan, www.fnhkronoberg.se

ALLA VARMT VÄLKOMNA!!

NYHETSBREV VINTER-VÅR 2015!
Nu laddar vi på med lite nya aktiviteter.
Har Du några önskemål på aktiviteter så hör gärna av dig till någon i
styrelsen!
Sportlovshästdag för de yngre i vecka 8.
Måndag den 16 februari på Gossagården, Östad.
Anna Berglund, Gossagården Östad-Väckelsång anordnar en sportlovsdag för de unga!
Prova på ridning, åka häst och vagn kanske t o m köra häst med vagn, stallpyssel, tipsrund
och lite korvgrillning. Vänder sig till alla unga som vill komma och prova på nordsvenska
hästar!
Kontakta Anna för mer info: 070-203 75 75

STAMBOKSTRÄFF INFÖR VÅRENS HINGSTPREMIERINGAR.
Söndag den 8 mars i Sockengården Lekaryd, Alvesta, kl. 15.00
Vi går igenom anmälda hingstar inför vårens hingstpremieringar, t ex Grevagården sista
helgen i mars. Ta gärna med egen läsplatta / bärbar dator då vi ska ge oss på
stamboksläsning via den digitala vägen, självklart finns de ”äkta” stamböckerna även på
plats.
Anmälan till Wiktoria: 070-605 76 44

FNH-KRONOBERG ÅRSMÖTE 2015!
Lördag den 14 mars kl. 15.00, församlingshemmet Alvesta.
Läs bifogad inbjudan.

HINGSTPREMIERING PÅ GREVAGÅRDEN, Skövde!
27-28-29 mars.
HINGSTVISNING PÅ HUSEBY BRUK!!
Fredag den 1 maj
Hingstar från Kronoberg, Kalmar och Blekinge av svenska raserna nordsvensk brukshäst,
ardenner och russ kommer att visas på Huseby bruk!
Mer info kommer på hemsidan: www.fnhkronoberg.se
Arrangör: Ardennerklubben Sydost.

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen:








Wiktoria Lindqvist, ordförande 070-605 76 44
Yvonne Ahlquist, vice ordförande 070-606 57 09
Marie Ljungberg, sekreterare, körkursansvarig 070-311-52 78
Jenny Gustavsson, kassör 070-251 33 73
Anna Berglund 070-203 75 75
Marlene Salomonsson, medlemsansvarig 070-28 554 28
Ingemar Karlsson, körkursansvarig 070-576 36 89

Förbetala gärna aktiviteter till vårt BG, viktigt att ni uppger för- &
efternamn samt vilken aktivitet bet. gäller.
BANKGIRO: 744-5299

www.fnhkronoberg.se

fnhkronoberg@gmail.com

Kom ihåg att kika in på hemsidan med
jämna mellanrum då den ständigt
uppdateras med nyheter och tips i
kalendern.

