Stallmöte 2012-08-14.
 Nya hyresgäster och hästar: Weronica med Julle och Magdalena med Labbe. Mycket
välkomna! Det innebär att stallet är fullt och med en liten kö.
 Frivilligt förlängt sommarbete: Vi gick igenom vilka som ville stanna ute i september,
helt eller delvis. Naturligtvis kan detta ändras på grund av väder osv. Men som det
ser ut idag kommer vi ha både en stoflock och en valackflock kvar ute. Se separata
hagfördelningar. De som är osäkra, ge besked så fort som möjligt!
 Hagfördelning till hösten: Den påverkas inte av om man väljer att stanna ute i
september eller inte. Lena gör upp ett förslag under nästa vecka som sätts upp och
ev. justeringar kan göras för att försöka tillgodose så många önskemål som möjligt.
 Ordning och reda i och runt om stallet: Nya ordningslappar kommer sattas upp vid
ingången i stora stallet. Även alla fodringsrutiner är uppdaterade. Vi gick igenom
dessa och diskuterade mycket främst runt säkerheten och stallrutiner. För er som
inte kunde närvara, läs igenom och ställ ev. frågor. Vi hoppas på en bra och trivsam
höst utan onödig irritation och missförstånd på grund av olika synsätt på ordningen.
 Sommarschema: Problemet att fylla helger och kvällar verkar vara löst. Önskemål
inför nästa sommar är dock en hårdare styrning, samt att även ”utehästägare” kan
vara med och dela på t.ex. städning på helger. Förövrigt har de slarvats en hel del
med städning efter hästarna i sommar, men det hoppas vi har upphört nu.
 Upphittat skåpet: Lena sätter ett sista datum och efter det går vi genom och slänger
det som är dåligt och tvättar övrigt som vi sedan kör auktion på. Vi ska bli mycket
hårdare på att lägga in allt glömt från stallet i skåpet. Så saknar ni något, titta där!
 Fikaborden: Ett bord har gått sönder! Var rädda om våra gemensamma möbler!
Rökning får bara ske vid det yttersta bordet. Alla fimpar i keramikbyttan!
 Avmaskningsprov: Tas i samband med hagbytet söndagen den 2:a september. Ta
maskprov då eller senast på måndag fm. innan kl. 11.00.
 Vi tackar för ett bra möte och påminner om stallets hemsida:
WWW.gartunastall.com där kan alla följa vad som händer i stallet ungefär som på

anslagstavlan med utan ”gnället”  Täta uppdateringar utlovas och tips och t.ex.
tävlingsresultat mottages tacksamt!

