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Medlemsavgift

Utskick alla som vi har e-postadress till får
tidningen i digitalt format som en PDF fil. Vi
lägger även ut den på hemsidan så man kan ladda
ner.Övriga får tidningen via posten.
Vi har sparat massor av pengar till föreningen
då porto och tryckkostnad vida har överstigit
intäkterna för tidningen.
Skulle du vilja ha med något i tidningen, på
hemsidan långt som kort, bilder eller reportage
skicka ert alster till Inger eller Christel

Stort tack till våra sponsor som stödjer
föreningen med annons i medlemsbladet.

Sydved AB
Brearedsvägen 30, 310 38
Simlångsdalen

Våra samarbetspartners Vuxenskolan vid
våra körkurser, regelbundna ridträffar och
tidningsarbete och SISU vid lärgrupper och
processarbete och i fler verksamheter med
utvecklingsarbete.
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Det finns två typer av medlemskap: ”Medlem som
betalar ordinarie avgift” och ”Familjemedlem”.
Familjemedlem betalar en lägre avgift.
Familjemedlem kan man bli om det finns minst en
person, mantalsskriven på samma adress, som betalar
ordinarie medlemsavgift. Familjemedlem är fullvärdig
medlem men får inte de utskick av stamböcker,
tidningar m.m. som förbundets kansli ombesörjer
(därav det lägre priset).
Medlemsavgiften är 350 kr per medlem som
betalar ordinarie medlemsavgift/åroch 250 kr
per familjemedlem/år. För utlandsboende är
medlemsavgiften 400 kr per person/år respektive
300 kr per person/år. Att utlandsboende betalar högre
avgift beror på att FNH:s kostnader för kontakt med
utlandsboende är högre, bl.a.beroende på kostnaderna
vid fakturering av medlemsavgiften och olika utskick.
Medlemsavgiften betalas per kalender.
I medlemsavgiften ingår, för medlemmar som betalar
ordinarie medlemsavgift,bl.a. medlemstidningen
”Tidningen Nordsvenska Hästen” med 4 nr per år
samt den årliga Stamboken och den senast utkomna
hingstkatalogen. Till Familjemedlemmar görs inga
separata utskick från FNH:s kansli, de förväntas
ta del av den information som går till hushållets
medlem(mar) som betalar ordinarie medlemsavgift.
Medlemmar bosatta i Sverige,såväl medlemmar
som betalar ordinarie medlemsavgift som
familjemedlemmar, blir automatiskt medlemmar i
det distrikt där man är bosatt och där utövar man sitt
föreningsdemokratiska inflytande.
För att bli ny medlem
betalar du in medlemsavgiften på FNH:s plusgiro 212
21-7 eller FNH:s bankgiro 5733-9574. Det belopp du
betalar anger vilken typ av medlemskap du önskar.
Ange vid betalning namn, adress, telefonnummer samt
ev. e-postadress och skriv ”Ny medlem”.
Vi skickar bekräftelse på att vi mottagit
medlemsavgiften, och till fullbetalande medlemmar,
stambok m.m., efter inbetalningen.
Därefter kommer det årligen en faktura avseende
medlemsavgiften med ett OCR-nummer och ett annat
pg-nummer/bg nummer - det går via den datafirma vi
anlitar för att administrera vårt medlemsregister.
Välkommen som medlem!
Frågor beträffande medlemskap och medlemsavgift
kan ställas till föreningens kassör och
medlemsansvarige,
Jan Rudérus,
telefon 070-331 83 22
kassor@nordsvensken.org eller
föreningens sekreterare, Annica Igemo,
telefon 0224-74 40 56, 070-57 86 870
sekreterare@nordsvensken.org
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ordförande har ordet
Hej på er!
I år är det tio år sedan vi ombildade föreningen
och blev ett distrikt som verkar direkt under
riksföreningen. Halva styrkan är fortfarande med i
styrelsen. Inger och Lennart har varit med sedan …
väldigt lång tid tillbaka. Jag och Anna-Carin valdes
in i styrelsen då. Nu är vi representerade i varje
Halländsk kommun i och med att Anne valdes in som
ledamot. Varmt välkommen i styrelsen! Vi hoppas
att vi kan få aktiviteter i varje kommun så att det är
nära till någon att rida med eller köra, hjälpas åt med
unghästar osv. Det är ju så mycket roligare att göra
något tillsammans. Intresset för den nordsvenska
brukshästen är något att växa och utvecklas med. Det
finns så mycket att lära sig och det finns många olika
inriktningar att ha kul med sin häst.
Årsmötet hade vi den 16 januari för att vi ska komma
igång snabbare med vår verksamhet, se protokollet.
Vi delade ut hederspriser för första gången och det
var roligt att så många kom på vårt årsmöte, 23 st. 19
valde att stanna kvar och avnjuta god mat i Ästads
härliga och trivsamma miljö. Efter maten vid kaffet
hade vi ett möte där vi spånade lite på hur vi ska fira
vårt jubileum. Mer info i medlemsbladet! Roligt att
vårt samarbete med SISU i Halmstad, Åsa Ägmyr
resulterade i så mycket poäng som omvandlades till
nytta för oss i FNH Halland! Tack Åsa! Vi har redan
haft AU möte inför jubileumet och beslutade där att
vi ska vara i Attarp, Skällinge.
Vi drar i gång våra aktiviteter och det är bara att
anmäla sig! Endel har redan gjort det i skrivande
stund men det finns platser kvar på körkurser.
Nytt för i år är att vi drar igång ännu tidigare med
visningsträning så att det blir fler visningsträningar.
Hoppas att detta resulterar i fler och mer säkrare
hästvisningar! Den första i samarbete med
Simlångsdalens Ryttarförening. Kolla in instruktör
Jennys hemsida: www.hastutstallningar.se för många
bra tips.
I föreningen har medlemsantalet varierat och nu
verkar vi ha ett uppsving av nya medlemmar.
Jätteroligt och varmt välkomna! Hoppas att fler av
er (egentligen alla medlemmar) väljer att skicka in
enkäten som ligger på hemsidan. Skicka gärna in
en ny eller komplettera med uppgifter. Vi vill gärna
veta vilka nordsvenska hästar ni har så vi kan lägga
ut stamtavla och en bild på dem på hemsidan. Även
					

valacker som ska få en egen sida på vår nya hemsida.
Nu är vi på gång och gör en tredje ny hemsida men vi
väljer en med bättre teknik och som är lätt att arbeta
med. Vi hoppas att det ska vara klart i vår så det blir
snyggt och praktiskt. Framför allt lätt att uppdatera
för de som ska sköta om det. En hemsida är så otroligt
viktig idag för att nå ut till folk, lika så sociala medier.
Det blir en helt annan genomslagskraft och vi når ut
till så många fler människor som är nyfikna och vill
veta mer om vår fina hästras. Tänk på att gå in och
kolla regelbundet för vi lägger ut mer aktiviteter,
information fortlöpande där. Och det vanliga tjatet
om att skicka aktuell sto information till Lena Alness!
Tackar på förhand.
En härlig vår önskas och välkomna på våra aktiviteter!
Christel Carlsson, ordförande
FNH Halland
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Årsmötesprotokoll
Föreningen Nordsvenska Hästen Halland
distrikt
Fredagen den 16 januari 2015 kl 18.00 på
Ästad Gård, lokal Smedjan.
§ 1 Mötet öppnades.
§ 2 Val av sekreterare för mötet. Christel Carlsson
valdes.
§ 3 Val av ordförande för mötet. Kjell Rickardsson
valdes.
§ 4 Val av två protokoll justerare. Camilla Stengren
och Åsa Zetterqvist valdes.
§ 5 Fråga om mötet utlysts enligt behörig ordning.
Årsmötet utlystes i medlemsutskick 3 2014 som
utkom i december, via Facebook, och hemsidan, samt
påminnelse med förslag på dagordning via mejl strax
innan anmälningstiden gick ut. Mötet anses ha utlysts
enligt behörig ordning.
§ 6 Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslista godkändes
§ 7 Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen
är publicerad i medlemsutskick 3 2014 och mötet
godkänner den.
§ 8 a) Revisorernas berättelse
b) Fråga om ansvarsfrihet för kassaförvaltare.
Kassaförvaltare får fortsatt ansvarsfrihet.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen får
fortsatt förtroende.
§ 10 Fastställande av röstlängd. Vid behov.
§ 11 Fastställande av arvode och ersättningar. Tidigare
beslut att ge sekreterare, ordförande kassör samt
hemsideansvarig 350:- per kalenderår gäller. Styrelsen
ges befogenhet att förändra vid behov.
§ 12 Valberedningen
Val av:
2 ledamot, valberedningens förslag på omval av
Lennart och Inger 2015-2018 samt nyval av Anne
van Hirtum 2015-2018 godkändes. Revisorer samt
revisorsuppleant. Sven Johansson och Karl Jorlèn
samt Tomas Myrberg som ersättare valdes vardera 1
år.
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§ 13 Val av valberedning
2014 Jan Persson, Kjell Rickardsson fortsätter i
valberedningen 2015.
§ 14 Länskommitté representant. Kjell Rickardsson
2014 valdes för 2015.
§ 15 Inkomna motioner/motioner till riks. Inga
motioner inkomna.
§16 Övriga frågor.
§ 17Prisutdelning och andra utmärkelser. Christel
Carlsson överlämnade priser och heders utmärkelser.
Pris till Edith Eriksson för den yngsta deltagaren (5
år) i visningsträning inför premieringen i Tvååker fick
mottaga vykort och Nordsvensk dekal.
Hederspriser till
3-åriga ston
Lita 22-11-0111 Äg. Tommy Gustavsson, Laholm
Tolta 22-11-0050 Äg. Bengtsgårds Maskin o Lantbruk
AB, Varberg
Tuja 22-11-0049 Äg. Bengtsgårds Maskin o Lantbruk
AB, Varberg
FKP
Lejsi 22-11-0033 Äg. Lennart Bengtsson, Älvsered
4-åriga nsv
KBI
Valle 22-10-5085 Äg. Ulf Svärd, Fjärås
B-Prem
Mall-Stjärna 22-01-0108 Fodervärd Benny Larsson,
Varberg.
Hultagårdens Diva 22-08-0168 Äg. Nils-Arne
Gustafsson, Laholm
ELIT- Premierad
Leia 23275 Äg. Lennart Bengtsson, Älvsered
§ 18 Mötet avslutas. Kjell tackade för visat intresse
och avslutade mötet. 19 personer valde att äta middag.

Kjell Richardsson
Mötesordförande
Christel Carlsson
Sekreterare
Åsa Zetterqvist			
Camilla Stengren
Protokolljusterare
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Protokoll för
Föreningen Nordsvenska Hästen Hallands
distrikts konstituerande styrelsemöte
16 januari 2015 på Ästad Gård, Smedjan
Närvarande:
Christel Carlsson, Inger Larsson, Lena Alness, Bettan
Pedersen, Anna-Carin Månsson, Lennart Bengtsson,
Ulf Svärd, Kjell Richardsson, Anne van Hirtum o
Camilla Stengren
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Fastställande av dagordning.
§ 3 Konstituerande möte:

HALLANDS DISTRIKTSTYRELSE
Fullmäktig/ledamot 15-50 Mandatperiod 2013-2017
Christel Carlsson, Skallinge Gård 810 310 38
Simlångsdalen 035-72047 0702 354 701
ccsnhp@gmail.com
Fullmäktigesuppleant/ledamot 15-50 medl. 2014-2018
Anna-Carin Månsson, Attarp 6, 432 99 Skällinge
0340-624224 0709 559 170
klastorpvargberg@gmail.com

Ordförande / Medlemsansvarig
Christel Carlsson Skallinge Gård 810 310 38
Simlångsdalen
035-72047 0702354701 ccsnhp@gmail.com
Vice ordförande /Sekreterare
Anna-Carin Månsson Attarp 6, 43299 Skällinge
0340-624224 0709 559 170
klastorpvarberg@gmail.com
Kassör Inger Larsson Bårared Mossastugan 125
310 38 Simlångsdalen 0706 930 876
larsson.ry@tele2.se
Hemsideansvarig Sanna Ewald och Karl Jorlen
sanna.e@hotmail.com
Länskommitté-representant Kjell Richardsson
Ersättare Länskommitté Lennart Bengtsson

Fullmäktig/ ledamot 2015-2018
Inger Larsson, Bårared Mossastugan 125
310 38 Simlångsdalen
0706 930 876 larsson.ry@tele2.se

Körkursansvarig Lennart Bengtsson

Fullmäktigesuppleant/ledamot 51-150. 2014-2018
Birgitte Vendelbo Pedersen, Skogaby 255 31293
Laholm 0430-18020 0702 710 333
bvpedersen@telia.com

Ansvarig Stoinventering Lena Alness Gödeby 310
60 Ullared 0346- 22 156 lena_alness@hotmail.com

Fullmäktig/ ledamot 151 - medl. 2015-2018
Lennart Bengtsson, Nygårdsvägen 11
310 63 Älvsered 0325-31475 0705 231 475
Fullmäktigesuppleant /ledamot 2013-2017
Ulf Svärd, Torpa Ryetvägen 38 43 974 Fjärås
0708 644 312
Anne Van Hirtum, ledamot 2015-2018
Norra Åkershult, 31 494 Landeryd
072 24 45 937
					

PR-ansv Hela styrelsen
Ungdomsansvarig Hela styrelsen

Tidningskontakt Camilla Stengren Kärreberg 445
311 65 Vessigebro
Kontohavare Bg / bg 1255 85-0 Inger Larsson och
Christel Carlsson
Hemsida: www.fnhhalland.org
Facebooksida: Föreningen Nordsvenska Hästen i
Halland
e-mailadress postmottagare ccsnhp@gmail.com
Christel Carlsson
§ 4 Mötets avslutande.
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TIPSPROMENAD på,
efter eller utan Häst
Annandag påsk, den 6 april, är det
tipspromenad hos Sanna och Karl i
Håknaböke, utanför Simlångsdalen. Rundan
går att rida, köra eller promenera.
Start: 13.30 - 14.00
Startavgift: 50 kr.
korv och dricka och/eller fika med tilltugg
finns att köpa för 20:-. Även priser! Efter
rundan samlas vi för intagande av föda.
Anmäl Er senast 31mars
till Inger larsson.ry@tele2.se eller
070-6930876 VÄLKOMNA!

Lördagen den 5 september kl 10-15
Attarp, Skällinge
FNH Halland 10 år -jubileum
Vi firar 10 år som distrikt med att anordna en
hästdag där vi;
• Visar länets nordsvenska brukshästar.
• Röstar fram publikens favorithäst
• Skogskörning
• Brukskörning, bruksridning
• Kroppskommunikation och mjukt ledarskap
• Dressyr
• Hoppning
• Åk häst och vagn, prova på ridning
• Servering, Veddige JUF
• Lotteri med fina vinster
och mycket mer. Boka in dagen redan nu! Mer
information kommer. // Styrelsen i FNH Halland.
mm. med reservation för förändringar, mer exakt
program kommer att läggas ut på hemsidan och fb.

Vill du vara med och ha kul?

Alla kan göra något för att förgylla dagen. Vi
behöver hjälp med bygga hagar, anlägga bana, vi
behöver sponsorer, vill du eller ditt företag, förening
eller vet du något företag som vill vara med och
sponsra. Hör av dig!
Anmäl ditt intresse till Anna-Carin eller Inger eller
Christel
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Visa häst vid hand - träning
Simlångsdalens Ryttarförening och FNH Halland
anordnar
gratis visningsträning för medlemmar
Tisdag 28 april 2015 klockan 18.00
Simlångsdalens ridbana.
Lasta häst och ta med följande utrustning: Träns med
långa tyglar; (efter hästens storlek), hjälm, bra skor,
spö. Egen fika till dig och din häst. Även du utan
häst är välkommen!
Instruktör är Jenny Sigvardsdotter. För många bra
tips se www.hastutstallningar.se
Frågor och anmälan:
Christel Carlsson 035 72047 0702354701
eller ccsnhp@gmail.com
Välkomna!
I samarbete med Vuxenskolan
N6288206 E384911
Från Halmstad:
Ta väg 25 mot Simlångsdalen.
När du kommit in i Simlångsdalen, sväng vänster
in på Kyrkvägen strax efter Matöppet. Kör ca 500
meter, sväng sedan vänster mot Åled och efter
ytterligare 500 meter finns en liten grusväg in till
vänster, strax innan den branta uppförsbacken. Du
ser banan från vägen bakom viltstängslet.
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hästhantering från marken

Snart kan det vara kört…
Om du vill lära dig köra häst så ger FNH Halland
möjlighet nu. Ring, mejla och boka ditt intresse. Först
en informationsträff sedan delar vi upp kursdeltagare
efter med eller utan egen häst och geografisk
utgångsort.
Välkomna med anmälan till kurs i hästkörning. Vi
startar upp så fort det är fullt antal deltagare.
Men vi har begränsat antal platser, så anmäl dig nu så
blir det kört i vår!
Informationsträff hos Christel 26 februari kl 18.30
Frågor och anmälan görs till kushuvudet
Christel Carlsson
035- 720 47 eller 0702354701
ccsnhp@gmail.com
I samarbete med Vuxenskolan Halmstad

I april när vädret blir lite
goare drar Anna-Carin ihop en kurs i
hästhantering från marken.
Denna träning är en grundutbildning och
förberedelse för dig och din häst oavsett vad du
använder din häst till.
Träningen grundar sig i kroppskommunikation och
mjukt ledarskap och man bygger en relation och
vänskap med sin häst.
Har man ingen egen häst finns möjlighet att låna
hos A-C.
För att se mer av vad denna kursen kommer
handla om så kika in på A-Cs hemsida
englimtavmig.wordpress.com.
Vid frågor eller anmälan
kontakta A-C 0708-559170 el
klastorpvarberg@gmail.com

RIDKURSER VÅREN 2015
Bruksridning med träningstävlingar kommer det att
bli senare i vår och i sommar i Halmstad kommun.
Mer info kommer på fb.

Lasta häst och sele och
åk till Backen!

HJÄLP TILL ATT HÅLLA
STOINVENTERINGEN AKTUELL!
Alla förändringar som rör ägarbyte, födda och
döda. Rapportera in till Lena Alness på mejl:
lena_alness@hotmail.com
					

Skogskörning i Veddige,
Kjell Richardsson 070 346 61 63
unghästräFfar
i älvsered i vår
Anmäl till Lennart
Bengtsson 070-5231475
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FNH HALLAND
i SAMARBETE
MED SISU

FNH HALLAND i
SAMARBETE MED
VUXENSKOLAN

Händer på Hästfronten
Februari
14 och 28 februari domarkurs i bruksridning, Uddetorp, Skara.
Körkurser startar, informationsträff hos Christel 26 februari kl 18.30
MARS:
1 mars hingsthållarträff i Alvesta.
7 mars kl 10 i Aplared, Föreläsning med veterinär Kersin Darenius, Arr. FNH S Älvsborg
27-29 mars hingstpremiering Grevagården
Hästhanteringskurs i Skällinge, Varberg Anmälan till A-C 0708-559170
APRIL:
6 april tipspromenad på, efter eller utan häst
DM i skogskörning Veddige
PR FNH Halland medverkar vid hönsbytardagar på Brantas Gård
Visa häst vid hand - träning, Tisdag 28 april 2015 klockan 18.00, Simlångsdalen
MAJ:
2 maj nordfjordkampen. Dressyr, Gärds ryttarförening
Bruksridning, visningsträning / brukskörning i Simlångsdalen
24 maj nordfjordkampen hoppning Ringsjöortens ryttarförening (Höör)
FKP och KBI träning inför premieringen på flera platser i Halland
JUNI / JULI:
6 juni (inofficiell) utställning Stall Brandshult Oskarström. www.stallbrandshult.n.nu/
Hästival 6 juni 2015 på Tjolöholmsslott, hör av er till Anna-Carin och Ulf om ni vill medverka.
Juni/ Juli Visningsträning inför sommarpremieringen på flera platser i Halland
Juni/Juli FKP och KBI träning inför premieringen på flera platser i Halland
PREMIERING i Tvååker fredag10 Juli start kl 9.00 FNH Halland medverkar med PR
Medlemsträff med motionsgenomgång
AUGUSTI:
ÅRETS HÄSTDAG i Rättvik 8 augusti
Svenskt Mästerskap i Brukskörning, Bruksridning och Skogskörning går av stapeln i Kil, på Kils
Hästcentrum i Värmland 15-16 Augusti 2015.
SEPTEMBER:
5 september 10-års jubileum FNH Halland, Attarp, Skällinge
5-6 september tågdagarna i Landeryd
Körkurs startar upp igen.
OKTOBER:
17-18 oktober Avelskonferens FNH Riks. Distriktet får skicka 4, hör av dig till Christel om du vill åka.
Höstlovsaktiviteter för barn och ungdomar i Simlångsdalen
Med reservation för förändringar. För aktuell information se:
www.fnhhalland.org och facebooksida
Föreningen Nordsvenska Hästen i Hallands distrikt samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och SISU
och Simlångsdalens ryttarförening
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