
SWF Nyhets info

Då har vi haft vårt första styrelsemöte efter årsmötet. Vi gjorde som så många idag, jobbade 
hemifrån. Vi var uppkopplade på nätet och det gick förvånansvärt bra. Här får ni ta del utav lite som 
sades/beslutades.

Vi kommer att försöka få till ett modernare Nyhetsbrev, håll koll på hemsidan det kommer att finnas 
instruktioner hur man får till sig detta på mailen. Hemsidan kommer också att få en ny webmaster 
inom kort.

Vi försöker samla ihop allt SWF material som kan finnas hos medlemmar, om ni har något hör av er 
till Camilla Johansson. Ni som beställt passfodral får vänta, dessa är på omvägar i Indien!! Har ni 
några funderingar kring er beställning kontakta Camilla Johansson.
På nätet kommer vi dels att anordna en foto tävling och vinnaren får en Agria akutväska.  En 
annorlunda riksutställning likt den Maria Carlsson hade på FB kommer. Där kan ni delta med era 
ponnyer/cobbar, det skall vara årets foto samt svenskägda ponnyer/cobbar.

Tanken hade väckts tidigare i år av styrelsen att ansöka om att få hålla den Internationella Welsh 
utställningen 2023. 2023 skall Frankrike anordna, så isåfall skulle detta gälla 2025. Det är ju ett 
mycket stort och omfattande åtagande, så här önskar vi få in er medlemmars åsikter och framför allt 
er arbetsinsats. Hör av er till utställning ansvarige Agnetha Hjortsparre.

Welshkonferensen 14-15 november är redan bokad till Scandic i Jönköping, hoppas verkligen vi kan 
genomföra detta ”Extra medlemsmötet”. Det kommer att avsättas mycket tid för medlemmarna där 
vi dels går genom alla motionerna och information om JBV:s nya passhanteringar. Vi kommer även 
diskutera om det kanske är dags att ta ett kliv in i SH vi skall också gå genom den årliga 
hingstredovisningen. Vi kommer även att ha en ny spännande gästföreläsare.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 15 augusti, så har ni medlemmar något ni vill att vi skall ta 
upp hör av er innan dess.

Lerum den 19/7 2020 Gunn Johansson med styrelsen. 


