
 
Hejsan! 

 

Jag, Märta Persson, har fått äran att ha kontakten med Er ute i Regionalföreningarna där jag, 
tillsammans med övriga styrelsen, ser fram mot ett givande och gott samarbete med Er alla. Ni 
är alltid välkomna att kontakta mig när det gäller frågor, funderingar eller förslag som gäller 
SSS.  För att utveckla och föra föreningen framåt är vi ju alla viktiga. 
 

Första frågan till Er där ute i landet är Generalmönstring, hur ser ni på den?  
Ska vi som enda ponnyras fortsätta som vi alltid gjort?   
Ska vi lägga generalmönstring vid annat/andra tillfällen, ex i samband med utställning? 

Ska man utforma själva poängen med generalmönstringen på annat sätt? Alltså 
sundhetskontroll och eventuell höjning/sänkning? 

Alla tankar och förslag är välkomna! 

 
 

Påminner också om Aveldagen/Extra medlemsmötet den 9 November i Alvesta 

Anmälan till kassor@shetlandsponny.se senast den 31/10,  150 kr bindande 

Lunchen består av, stekt majskyckling med ugnsrostad KRAV potatis, rosépepparsås och 
rotfrukter. 
Specialkost anmäls även det till Elisabeth på kassor@shetlandsponny.se. 
 

Här är ju ett gyllene tillfälle för alla att ha med sig stuteribroschyrer, hingstinformation, 
aktivitetsinformation, mm.  
Även den som säljer shetlandsrelaterade produkter har möjlighet att marknadsföra detta.  
Samt inte minst lyssna till våra kunniga föreläsare, Sanna Soleskog och Gabriella Lindgren och 
vår stamboksförare Linda Andersson.  Önskvärt om ni har möjlighet att lägga ut information på 
era respektive hemsidor så att så många som möjligt av alla våra medlemmar har möjligheten 
att delta. Vi hoppas på en trevlig dag med Shetlandsponnyn i centrum! 

 

Jag kommer att vara bortrest 13 - 29 oktober med begränsad tillgång till internet men jag 
kommer att försöka så gott det går att svara eller på annat sätt ta hand om eventuella mejl 
under den tiden. Så kommer inget svar med vändande mejl har det med bristande internet i 
Tibet att göra inte bristande intresse! 

 
 

Med vänliga hälsningar 

Märta 
 


