Årsstämman 2019

4 maj var vi i ungdomsrådet inbjudna till årets stämma. Fyra av våra medlemmar hade möjlighet att
delta och det blev en intressant dag. Efter en snabb stämma blev det lunch och efter det fick vi som
var på plats från ungdomsrådet kliva fram. Vi presenterade oss och alla medlemmar och berättade
lite om vad vi gjort det gångna året, bland annat har vi hunnit med en januariträff där vi bjuder in
ungdomar från hela landet och har spännande föreläsningar och åker på studiebesök. Vi var också
med på Eurohorse och hade en liten clinic i hur man visar häst vid hand samt en fototävling med
temat ”vänner”. Vi berättade även lite om våra planer för resten av året. Vi kommer bland annat vara
med att anordna en liten kurs i körning/tömkörning på Strömma naturbruksgymnasium, medverka
under Djurens helg på Solvalla, både med paddockprogram och så ska vi ordna en liten ungdomsträff
med någon föreläsare, och såklart kommer vi ha vår årliga januariträff igen. När vi hade pratat klart
fanns det lite tid för frågor och tankar från övriga deltagare på mötet. Det pratades lite om
svårigheten med ungdomar och att få de att stanna kvar och vad man kan göra åt det, men även
vikten av att de finns och är med då ju ungdomarna är vår framtid.
Sedan var det dags för lite diskussionsgrupper om annat, nämligen den svenska aveln i Sverige och
alla fördelar med svenskfödda hästar. Det handlade mycket om ridskolor och hur man kan
kommunicera med de för att få fler ridskolor att se fördelarna med svenskfödda hästar och självklart
avslutades dagen med lite fika.
Vi i ungdomsrådet är glada att vi har möjligheten att delta och komma med våra tankar och åsikter
och hoppas att vi ska bli fler som brinner för intresset med avel bland våra raser i Sverige.

