NYHETSBREV MARS/APRIL
Hej medlemmar,
Så var det dags igen! Sedan sist har vi haft engagemangsvecka, tack alla som kom! Den power point som
användes kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort. Likaså lista på kommande aktiviteter och
göromål på gården eller i föreningen.
Vi har också haft föreningens årsmöte. Som ni kanske märker är det fortfarande jag vid tangenterna, jag
fick förtroendet som ordförande ett år till vilket jag såklart känner mig väldigt hedrad av! Övriga styrelsen
kommer jag att presentera i nästa nyhetsbrev.
Föreningen säljer just nu kryddor inför kommande grillsäsong, se anslag på hemsidan för att köpa till dig
själv eller sälja till vänner och bekanta. Alla paketen kostar 100 kr och innehåller fem olika kryddor. Surfa
in här för att klicka hem något. Vid beställning ange namn, mejladress och telefonnummer. I kassan kan
du antingen välja "Leverans via 4H", då levereras dina varor till 4H och du hämtar och betalar det du köpt.
Du får ett meddelande när varorna finns att hämta. Väljer du istället "Direktköp" får du varorna
levererade hem till dig, men då tillkommer en fraktavgift.
Vi har även en del Restaurangchansen-appar kvar, passa på att skaffa dig en hel hög med rabattkuponger! Själv använde jag en senast i fredags då jag var och käkade en lyxig hotellfrukost innan jobbet
för halva priset, något jag definitivt kommer att göra igen…! Det finns också en del fryspåsar (2, 3 och 5liters) kvar, förpackningarna kostar 65kr styck. Säg till din instruktör för att köpa Restaurangchansen eller
plastpåsar. Allt är valfritt, men ger en extra slant i inkomst till föreningen! ❤
Snart är det påsklov! Under lovet har vi fullt med extraaktiviteter. Vad sägs om till exempel hopptävling
eller ridläger? Eller kanske djurskötsel eller prova på ridning för ett lillasyskon? Kolla anslag i stallet eller
kalendern på hemsidan för mer info! Jag personligen hoppas att så många ridgrupper som möjligt vill
tävla ihop på påskhoppningen… 😊
Även vår ungdomssektion har haft årsmöte! Ungdomssektionen är till för alla medlemmar under 26 år,
de har en egen styrelse och arrangerar helt egna aktiviteter för barn och ungdomar i stallet. Nu senast
Mello-övernattning, var du där då? Och ännu viktigare, tyckte du att rätt låt vann?!
Ungdomssektionen har i alla fall fått en ny ordförande, och hon heter Emma!
Hejsan! Emma Lindström, 18 år gammal och pluggar andra året teknik på Älvkullegymnasiet.
Jag började rida på gården 2004 och har älskat att hänga i stallet sedan dess, trots att min
mamma är allergisk och min pappa totalt ovan med djur... I början red jag lektioner, sedan
blev jag stallskötare på helgen, började hålla barnkalas och år 2015 gick jag med i usek
styrelse. Först hade jag posten som ledamot, sedan sekreterare och nu ordförande! Det är
fantastiskt att få hålla i trådarna för usek-styrelsens arbete då jag gärna har kontroll och koll
på saker och ting. Skolan har alltid kommit i första hand, vilket ledde till att jag i februari 2016
slutade på ridskolan för att jag inte riktigt hade tid, men jag försvann inte för det 😉

De flesta av er har nog hört talas om vår ansökan om extra stöd från kommunen för verksamhetsåret
2018; än så länge har vi inte fått något besked. Vi hoppas att det kommer under mars månad och kommer
såklart att kommunicera ut det till alla våra medlemmar då.

Vi ses!
/Ordförande Hillevi

