Protokoll för Föreningen Ölandshästen torsdagen den 21 februari
klockan 19 00 i ridhuset Torslunda.
Närvarande Birger Ramnebrink, Inger Abrahamsson, Krister Andersson, Börje Magnusson,
Kiki Munck Svensson, Jan Erik Larsson, Joel Jönsson, Bertil Petersson, Anna Lewton, Satu
Kärnä, Johan Larsson, Roland Wikholm och Jenny Seijsing
§ 1 Mötet öppnandes av ordförande Birger Ramnebrink och till justeringsman valdes Bertil
Petersson
§ 2 Till kommande årsmöte beslöts att Jan Erik Larsson skall fråga Kurt Lundgren om han
kan hålla ett föredrag. Den 26 mars bestämdes som dag och ridhuset i Torslunda som plats.
Anna Lewton ordnar med kaffe och smörgåstårta. Annons i Ölandsbladet ordnas av Joel
Jönsson.
§ 3 Börje Magnusson berättade att han kunde hålla en avels genetik kurs om 2 kvällar ingen
tid eller annonsering bestämdes.
§ 4 Joel Jönsson redovisade vår ansökan av EU stöd på 660 000 :- . Länsstyrelsen har berättat
att de kanske kan ta upp det på sitt möte redan den 28 december.
§ 5 Den fölbesiktning som genomförts redovisades och man påpekade att flertalet föl hade
felställda ben från kotan och ner. Felställningen var på omväxlande vänster och höger fram.
§ 6 Det beslutades att man skulle hålla en gemensam id och tecken mönstring för pass
ansökan.
§ 7 Övriga frågor.
A Birger Ramnebrink informerade om att skördefesten hade tagit kontakt och att man ville
hålla hästdagar under skördefesten. Han hade blivit kallad till Sikehamns ridklubb där man
planerar en större hästdag. Kontaktperson där är Ami Lövberg. På skördefesten är det Stefan
Ahlgren som står för kontakterna.
B Vi bestämde att vi själva skall fortsätta med våra skeden vid slottsruinen under
skördefesten.
C Roland Wikholm berättade att Stenebergs Hästeri i Skåne varit i kontakt och ville hyra ett
par inkörda vallacker för körningar vid ex bröllop.
D Jenny Seijsing berättade att hon sysslade med inkörning av hästar och att de nästa gång
hölls lördagen den 15 mars klockan 10 00 i ridhuset Algutsrum.
E Jan Erik Larsson meddelade att han skulle göra en resa till Estland under Maj månad och
undrade om några ville följa med.
F Birger Ramnebrink berättade om LRF träffen i Kastlösa där han berättade om Ölandshästen
som betes djur och hållare av öppna landskap och att föredraget mottogs positivt
§ 8 Birger Ramnebrink avslutande mötet och tackade Börje Magnusson för fikat.
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