Medlemsbrev 1/2017

Äntligen är våren här efter denna långa hala tidsperiod. Min boskapshäst Honey har haft en
lugn vinter i lösdriften tillsammans med sina kvigor, men nu har hon igen sluppit o valla boskap
då vi har kunnat släppa korna ut då halkan i hagarna är borta.
Även våra ponnyr har bara gått i sin lilla hage hela hala vintern, men nu har även dom sluppit
och springa i en 6 hektar stor hage. Det var en ganska rolig syn då en liten minishettis stod mitt
bland korna och kvigorna :)
På höstmötet bestämdes det att Ranch Horsemanship 2017 kommer att hålla en lägre profil.
Boskapsarbete har blivit väldigt populärt i Finland och nya intresserade kommer med, men det
blev väl tungt för styrelsen att ensam ordna många tillställningar då medlemmarna är spridda
över ett så stort område. Därför bestämdes det att medlemmarna i framtiden ska få friare
händer att själv ordna tillställningar! Vem som helst kan ordna evenemang tex. vid sitt eget stall
eller fråga av en boskapsgård om man kan ordna boskapsträff vid gården (tex. undertecknad
tar gärna emot träningskompisar till sin ranch). Om man ordnar en tillställning i Ranch
Horsemanships namn räcker det att man meddelar om det till en styrelsemedlem. Man får även
gärna meddela om det på föreningens facebooksida, samt nätsidorna och e-mail. På detta sätt
hoppas vi få tillställningar ordnade dit vart medlemmarna vill ha dem :)
Föreningen kommer detta år att ordna endast en större tillställning. Denna tillställning hålls på
sommaren och kommer att bli en lägerliknande boskapsdag i Esse vid Stubb Ranch.
Nu önskar jag idér samt förslag när Ni medlemmar önskar att ett sånt evenemang ordnas?
Ta kontakt ifall du är intresserad så kan vi tillsammans planera en sådan dag som passar alla.
Vem som helst får förstås sedan delta, men ivriga förslag och medhjälpare tas gärna emot så vi
kan ordna en sån tillställning som medlemmarna önskar :)
För att det kanske inte kommer att ordnas lika många tillställningar detta år, bestämdes det på
höstmötet, att vi kommer att sänka medlemsavgiften ordentligt. Förr var medlemsavgiften 30
euro, men år 2017 är den hälften billigare, 15 euro. Juniormedlemskap är 10 euro och
familjemedlemskap 30 euro.
Medlemsräkningen hittar ni som bilaga.
Skriv ditt namn samt familjemedlemmarnas namn och födelseår i betalningens medlemsfält.
Vi önskar er även välkomna till Ranch Horsemanship rf:s vårmöte 30.3 kl 18.30 vid Stubb
Ranch, adress Gränlandsvägen 129, 68820 Esse.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden (godkännande av årets 2016 årsberättelse,
fastställande av bokslut och revisorernas utlåtanden samt beviljande av ansvarsfrihet). Vi
diskuterar även ärenden från detta medlemsbrev. Välkommen!

I väntan på en fin sommar!

Lotta Stubb, ordförande
puh. 050-505 2332

