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Ett nätverk för
företagare med
islandshästen
som bärande
affärsidé

Låt oss göra som våra viktigaste arbetskamrater – stötta varandra

Nätverket Islandshästföretagarna
vill utveckla och förbättra islandshästföretagarnas arbetsvillkor.
Att driva eget företag är roligt och
kreativt men också påfrestande. Det
kostar i tid, kraft och pengar. Arbetet
är kunskapskrävande och ansvarsfyllt.
Jobbet kan vara ensamt, förhoppningsvis gott om kunder, men många arbetar
utan kollegor i vardagen.
I nätverk med likasinnade kan man
skapa bra kontakter, få inspiration, ny
kunskap och energi.
År 2008-2010 har Svenska Islandshästförbundet (SIF) erhållit pengar från
Jordbruksverket för kompetensutveckling, både från Landsbygdsprogrammet och ”Livskraftigt hästföretagande”.
Häst- och besöksnäringen (turism)
är en prioriterad grupp – många av
oss jobbar med båda. Syftet är att öka

kompetensen och
konkurrenskraften i
småföretag i eller med
anknytning till landsbygden.
Under 2009 är det
kostnadsfritt att vara med i nätverket.
För att bli medlem ska företagaren ha
F-skattesedel/vara momsredovisningsskyldigt.

Vill du veta mer?
Hör av dig till våra kontaktpersoner:
Peter Ahlstedt, vindhastar@telia.com
0705-18 61 44
Åse Ericson, ase@aseericson.se
0703-24 11 11

Genom ett
nätverk…
… kan vi ordna fortbildning, träffar och
resor, på riksplan och lokalt, organiserat
eller spontant.
… behöver du inte uppfinna hjulet
själv. I nätverket kan du utbyta erfarenheter med kollegor.
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… kan frågor som är viktiga för vår
näring föras upp på högre nivå, politiskt och i olika myndigheter. Det kan
gälla allemansrätt, skattefrågor m.m.
… som är knutet till SIF underlättas
arbetet inifrån med frågor som är
viktiga för hästrasen och för näringen.
En företagare är ofta en blivande medlems första kontakt med islandshästen
och SIF.
… som även är nätbaserat kan kontakten hållas mellan de verkliga träffarna.
Det är lätt och billigt att distribuera
användbar information. På en hemsida
kan nyheter, fakta och praktiska länkar
samlas kring företagande.

Anmälningskupong
Jag vill vara med i SIFs
företagarnätverk
Företagsnamn
Kontaktperson/er
Adress
Postadress
Telefon
E-postadress
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Hemsida

Anmälan skickas till
SIFs kansli, Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm.

SIFs kansli, Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm
www.icelandichorse.se

Ridsportens Hus
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