
Är du hästföretagare eller arbetar 

inom hästnäringen i Jämtland?  
 

Välkommen till Wången!  

LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse och Wången AB 

bjuder in till Hästföretagardagen 2017 den 23 maj klockan 11.00–

17.15 på Wången. Med möjlighet att närvara på clinic på kvällen 

med Jan Jönsson, adjungerad professor vid 

SLU/Riksanläggningarna. 

 

 

Mål: Att inspirera och öka kunskapen kring hästföretagande. Utbyta erfarenheter, skapa nätverk.  

 

Program 

11.00–11.10  Kaffe och registrering, Wangr, lokal Didde  

 

11.10–12.10 Guidning med nordsvensken Tagel på Wångens område. Malinda Alriksson, 

nationell samordnare brukshäst och Thord Larsson, Wångenguide presenterar Wången från häst 

och vagn. 

 
12.10–13.00  Lunch på Wångens Wärdshus 
 
13.00–13.15  Välkommen, Wangr, lokal Didde 

Hanna Nordström, LRF Häst Jämtland  
Marie Sjölin, LRF Jämtland 
Eva-Lena Blom, Wången, regional koordinator för häst i Jämtland 

 

13.15–14.15  Juridik i företaget, vad gäller?  

Sara Edvardsson. jurist från LRF Konsult. föreläser allmänt om 

familjejuridik med inriktning mot just hästföretag. Vad händer vid 

dödsfall/skilsmässa om vi är sambo/gift, särkullbarn? 

 

14.15–14.45  Fika och mingel 

 

14.45–15.45  Hur du coachar dig till bättre företagande 

Jan Jönsson, adjungerad professor, föreläser om hur du coachar dig själv 

och ditt företagande. Linda Degermark, hippolog/lärare leder samtalet.  

 

16.00–17.00  Morgondagens tjänster/Innovation 

Suzan Stenberg från Peak Region Science Park ger tips och förslag på hur man som innovatör 

eller entreprenör inom hästsporten kan få hjälp.  

Suzan Stenberg, Peak Region Science Park 

Jan Jönsson, adj prof. 



 

17.00–ca 17.15 Sammanfattning och utvärdering av dagen och framåtblickar. 

 

Deltagaravgift: 250 kr för LRF-medlem, 400 kr för icke-medlem. Faktura skickas per post eller 

på din fakturaadress som du anger vid anmälan. I deltagaravgiften ingår dagens programpunkter, 

fika och lunch. Middag ingår ej, men kan köpas på Wångens wärdshus.  

 

Glöm inte anmälan via denna länk: Anmälan 

https://goo.gl/Rw7C45 

 

 

Sista anmälningsdag är 19 maj. 

 

Övriga frågor kring programmet? Kontakta: 

Eva-Lena Blom, utbildningschef Wången +46 (0)70-641 74 10  

 

Frågor kring clinic med Jan Jönsson på kvällen: linda.degermark@wangen.se  
 

 

Välkommen! 
 

                   
 

 

https://goo.gl/Rw7C45
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