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HästHalland inbjuder nätverket för hästföretagare i Hallands län till möte!

Välkomna till träff med Hästnätet 

28 maj 2007
Tid: 18 00 – 21 00

Plats: Agrocenter, Falkenberg (vid Granngården)

Tema: Mentorskap/Coachning - Jourpoolen
 

Vid mötet den 22 november 2005 bildades Nätverket för hästföretagare i Hallands län. Därefter har vi haft 
ett antal möten med olika teman. 

Nu bjuder HästHalland återigen in till en möjlighet för alla hästföretagare i länet att träffas på nytt och 
skapa nya kontakter, få andra infallsvinklar och träffa andra hästföretagare i länet för att ta del av och dela 
med sig av andras/sina erfarenheter.

Vi träffas denna gången under temat: 

Hästföretagare, bara kul, eller? 

Jourpoolen

Kvällens gäster:

Margareta Ivarsson, mentor/coach

Martina Rensch - LRF projektledare, Ingemar Eriksson - Hallands Husdjur

Margareta håller ett föredrag kring de fällor hästföretagaren kan hamna i och hur man kanske kan undvika 
dem.

Martina Rensch och Ingemar Eriksson berättar om de möjligheter hästföretagaren har att dra nytta av 
avbytarverksamheten i Jourpoolen.

Program

18 00 – 18 30 Ni presenterar för varandra vad ni gör inom hästföretagande några minuter var. 

18 30 – 18 45 Elisabeth Falkhaven, HästHalland - information

18 45 – 19 00 Martina Rensch och Ingemar Eriksson - Jourpoolen

19 00 – 19 30 Kaffe och fralla 

19 30 – 20 30 Margareta Ivarsson, Firma Margareta Ivarsson – Hästföretagare, bara kul eller? 

20 30 – 21 00 Diskussion 

Anmäl att ni kommer senast den 25 maj.
 

Hushållningssällskapet Halland, HästHalland

Elisabeth Falkhaven, Tel 035 465 13 

elisabeth.falkhaven@hs.halland.net

Välkommen!!!
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