Stort tack till Dig, Du är värd en

För att Du som medlem under 2018
varit med och stöttat Shetland Syd och genom detta även vår gemensamma vän shetlandsponnyn.
Du som spridit det positiva och roliga med att ha shetlandsponny som hobby,
som deltagit på utställningar och aktiviteter, som engagerat dig på något sätt
för att alla i vår förening skall känna en glädje och gemenskap.
Du är viktig och Du behövs.
Låt oss alla gemensamt förvalta och ta tillvara på det som Du kan tillföra.
Ty föreningen är Din, Min och Vår

Styrelsen tackar för förtroendet under 2018 och önskar
Dig ett riktigt Gott Nytt år
med förhoppning att vi ses även 2019

Bästa Hälsningar
Shetland Syds styrelse
genom Ordförande

Magnus Archenholtz
Magnus Archenholtz

Årsmöte 2019
lördagen den 9/2
Det närmar sig Årsmöte och Du är välkommen till Grottbyn utanför Höör, www.grottbyn.se
Dagordning finns på hemsidan och kommer att finnas i pappersform vid mötet.
Kl.15.00 – 18.00 Mötesförhandlingar
Nu kör vi dagordningen, val av styrelse, årsberättelse och prisutdelningar till dom som hyllas ska osv..
Ingen föranmälan krävs.
Kl.18.30 – Du är inbjuden på Fest
Här måste Du föranmäla senast den 18/1 2019 till hasselbostuteri@gmail.com
OBS! Syd bjuder dig som är medlem så glöm inte att betala medlemsavgiften innan årsmötet.
Vill du ta med respektive eller en vän så går det bra till en kostnad av 150kr/person
Uppge antal och betala på plats. (anmälan är bindande)

1993-2018
25-års Jubileum
Shetland Syd har nu avslutat sitt 25:e år som förening och det måste givetvis firas.

Tillbakablick, är det någon som har något att bidra med, gamla bilder, någon rolig historia
från dessa 25år eller annat kul så är det välkommet.
Hör av dig till festansvarig
Mia Liljeberg, mia.liljeberg@flintgrp.com
Festbuffé, Trubadur och underhållning på hög nivå garanteras, det blir vad vi gör det till.
Så missa inte att anmäla på hasselbostuteri@gmail.com senast den 18/1 -2019
OBS! Syd bjuder dig som är medlem så glöm inte att betala
medlemsavgiften innan årsmötet.

Sen väntar ett helt år med nya utställningar, aktiviteter, fölningar, glädje och gemenskap

